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(۱۳۹۵-۰۱۳۰۰) 
 :ششوک هب

 یداتسا اضر



 هرس سدق ینایتشآ دمح اازریم جاح هللا هیآ موحرم فلوم

 یداتسا اضر ششوک هب

 هجسن ۲ 0 ۰0 زاریت

 مق یدازآ پیات ینیچفورح

 مق یسراف ناملس هناخپاچ
 نارهط عماج دجسم نوتسلهچ هناخباتک رشان

 یرمق یرجه ۳ پاچ خیرات



 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 موحرم یگتفه تاسلج اب مندش هبلط لئاوا زیچان هدنب نيا

 ودلوط رد و مدش انشآ هرس سدق ینایتشآ دمحاازریم جاح هللا تیآ

۷ 

 هب مایا تا زا و مدرک یم تکرش تاسلج نآ رد یهاگهاگ مق هزوح

 ناشیات افیلأت مدوب هدومن ادیپ موحرم نآ هب هک یصاخ تدارا رطاخ

 . مدرک یم هدافتسا و هیهت زین ار

 یاه هلاسر هک مداتفا رکف نیا هب موحرم نآ توف زا سپ
 نمض هارنیا زا ات مزاس رشتنم هعومجم کی تروص هب ار ناشیا کچوک
 یدادمتساشحوتف رپ حور زا راوگرزب ملاع نژرتحاس هب تدارا ضرع
 . مشاب هدرک

 مالسسالا ةج هجح ترضح طسوت لبق لاس ود دودح هرخالاب
 ترضح کرابم رضحم زا دیعس نسح خیش جاح یاقآ بانج نیملسلاو

 تقفاوماب و هدرک هزاجتسا ینایتشآ رقابدمحمازریم جاح یاقآ هللا هیآ

 رارق فلوم ریخ یاعد دروم تسا دیما متخادرپ راک نيا هب هل مظعم
 . مریگ

 یداتسا اضر - مق ۱

 ق ه ۳



 هسعومجم نیا تسریف

 هم انشتسرپ هلاسر ۱

 اعد بادآ هلاسر -۲
 دیحوت و قالخا هلاسر ۳

 هءارقلا

 داعم و دیحوت رد هلاسر - ۵

 نازیم هلاسر ۴

 هی دیع هلاسر ب

 دیحوتلا لئالد هلاسر -۷

 عفان نایب هلاسر ۸

 دیحوت رد رو ادای هلاسر ٩

 وا لق هیآ ریسفت رد هلاسر - ه

 تداعس هیامرس هلاسر ۱

 هبیط هملک هلاسر -۲

 تباث لوق هلاسر -۳

 هیدمحا هیده هلاسر -۴
 تاقیلعت

 هه

۳۰-۱ 
۵۲-۳۱ 
۶۴ ۳ 
 سا ٩۵
۱۰۴-۹ 

۱۱۲۲-۰۵ 
۱۳۰-۳ 
۱۴۰-۳ 
۱۵۰-۴۱ 
۱۷۰-۱ 
۱۹۲-۱ 
۲۲۴-۳ 
۲۵۴-۵ 
۳۴۰-۵ 
۳۵۲-۱ 
۴۳۰۰ ۳ 



 :ر اتفگشی

 وا نادناخ و تو



 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 ینایتشآ نسح دمحم ازریم ست یظعا هللا هیآ موحرم

 ازریم نیرفعجازریم نب نسحدمحم ازریم جاح هللا ةيآ موحرم

 نآیاملع ملعآ و نارهت یاملع ریهاشم رهشآ ینارهط ینایتشآ دمحم
 . تسا هدوب شدوخ رصع رد ناماس

 هیون سیا لاخممق رج هیلغ هللا مه تعاط
 [جنامهرد و دمآ ایندب نایتشآ رد یرمق یرجه ۱۲۴۸ لاس دودح

 رد هک - درجورب هب یگلاس هدزیس رد و تخومآ ار نتشون و ندناوخ

 یافوتم ) یدرجورب هلادسا الم موحرم همالع دوجو تکرب هب خیرات نآ

 اجنآلاس راهچ و درک ترجه - دوب هیملع هزوح و ملعلاراد (۰۱

 مین و لاس کی و تفرگ ارف ار تایبدا لاسراهچ نیا لالخ رد دنام

 هدافتسا (۱۲۸۰ یافوتم ) یفلپاج عیفش دیس موحرم همالع سرد زا

 هزوحنآ دیتاسا زا یدنچ ات و درک ترجه فرشا فجن هب هاگنآ درک

 راوگرزب خیش رضحم زا یدامتم نایلاس هرخالابو هدرب هرهب هسدقم

 ذیمالت ناگرزب زا هک اجنآ ات درک هدافتسا یراصنا یضترم خیش موحرم

 و درک یم ریرقت نارگید یارب ار داتسا سرد و دمآ یم رامش هب وا

 و تشفر ایند زا خیش ۱۲۸۱ لاس رد . تشون یم ار دانسا تاریرقت



)۷( 

 . تفر نارهط هب ۱۲۸۲ لاس رد ینایتشآ موحرم

 ین اینش آ[نسحدمحم ازریم ؛: دسیون یم راثالاو رث املا " _بحاص

 یاسور زا (۱۳۰۷ -۱۳۰۶ ) فیلات نیا عمج خیرات رد هی

 تمدخ رد یو لیمکن و لیصحت تسا (نارهت ) هفالخلا راد گرزب
 یراصنا یرتشوش یضترم خیش تا هجح هفئاطلا خیش لکلا داتسا

 تنسا هدمآ نارهط هب راوکرزب نیا یتقو زا «هدش هیلع هللا ن
 دعب "هدش دیدپ یمظع یا هلیس و دیدج کبس رب  هقفلا لوما لیمک

 دمحم جاح یزد سردم و ۵ یافوتم ( 2 اهالم جاح موحرم زا

 رد تحسین و بالط ذملت هدمع (هلودلارخف یزورم ناخنیسح

 ۳ هک درذگ یم اهلاس و تسا هناکی زوشناد نیارب هفالخلاراد

 .هتاضافا مایا هّللا مادا هتفرگ رارق یو هدهع رب هیلک هیعرش تاموکح
 ینایتشآ نسح ازریم جاح: دسیون یم ینیوزق ناخدمحم ازریم ۱

 هب هداعلا قوف هطاحا و رحبت رد صصختم و نارهط یاملع مظاعا زا

 یراصنایضترم خیش موحرم زادعب ریخا نرق نیا رد هک هقف لوصا ملع
 وا یا هب نف نیا رد هعیش یاملع زا کیچیه هماقم هللا یلعا

 رب وا لصفم و طوسبم رایسب هیشاح و « الصا و اقلطم دندیسر یمن
 ؛هنس رد نارهط رد روبزم یراصنا یضترم خیش موحرم لوصالا كم

 نآسرد سلاجم رد روطس نيا هدنراگن و تسا هدیسر عبطب (۱۳۱۵)
 لاس هس ود رد دومرف یم سیردت ار لوصالا دئارف نیمه هک موحرم
 ؛هطساو هب وا مان . مدش یم رضاح نارهط رد موحرم نآ رمع رخاوا
 نآ لاطبا صوصخ رد هاش نیدلارصان اب وا هک یتمواقم و وکابنت هلاس
 . دش روهشم رایسب دومن راصحنا

 : دسیون یم نایتشآ و شرفت یخیران یایفارغج باتک بحاص
 راصحنا زایتما نداد هیضق رد ینایتشآ نسح ازریم جاح



)۸( 

 تمواقمیسیلگنا تکرش هب تقو تلود فرط زا (یزر )وکابنت و نوتوت
 و دنامن رظتنم وا اما دومن دیدهت دیعبت هب اروا هاش نیدلارصان درک

 نفر ولج ورندش ربخ اب مدرم دور نوریب نارهت زا هک تساوخدوخ
 . دنتفرگ ار وا

 ی یلیخ یزر زایتما ءافلارد املع زا رفن هس

 ۱ یافوتم یزاریش نسح ازریم جاح موحرم -۱

 ۱۳۱۳یافوتم یزیربت دهتجم اقآ داوج ازریم جاح موحرم ۲

 ۱۳۱۹ یافوتم ینایتشآ نسحازریم جاح موحرم -۳

 یاه هچوک زا یکی رد نارهترد یناینشآ نسحازریم جاح

 ( یبهذم ) تضهن نیرتگرزب تفگ دیاب عقاو رد دوب نکاس کدنبولک
 نیمه هناخ زا (یژر ) هعقاو اب یجراخ رامعتسا دض رب ناریا یسایس
 ینایتشآ موحرم هک دوب هناخ نیمه زا و دیدرگ زاغآ ینایتش آ یازریم
 وا یاه تیلاعف و درک غالبا وکابنن میرحت رد ار یزاریش یازریممکح
 ویجراخ تکرش تسکش و نویلم و [ناناملسم ] یزوریپ هب ماجنا رس
 . یهتنا . دیماجنا تقو تلود

 ؛ زا تسا ترابع وا هدش پاچ تافیلات

 فاز رهب 7 مات هر اسفا یق لک برو بها تا
 ارنآ دمآ نارهط هب هک یماکنه دوب هتشون فجن رد ار هیشاح نيا

 . تخاس رشتنم و پاچ سپس و حیقنت و بیذهت

 خیش لئاسر رب هیشاح لهچ دودح :دیوگ یم هعیرذ بحاص

 دش ابیم رتدنم دوس و رت هیامرپ اهنآ همه زا هیشاح نیا و هدش هتشاگن
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 : تسا رارق نیا زا وا هدش پاچ تافیلات ذی انس

 7 ۰ ءازجالا یف هلاسر -۱
 ۰ ةضفلاو بهذلا یناوآ مکح یف ةلاسر -۲
 ۱ . جرحلاو رسعلا یفن هدعاق يف هلاسر ۳

 سابللا مکح یف کوکشلا هحازا ) کوکشملا سابللا مکح یف هلاسر ۴
 ( کوکشملا

 ۰ ءاعدلاو نآرقلا دصق نیب عمجلا یف ةلاسر - ۵
 .ضیرملا حاکن یف هلاسر

 عمجلا ًةفيصب دحاو باوجب یفتکی ةعامج تملس اذا هنا یف ةلاسر -۷
 .ال ما

 .تسا هدش پاچ موحرم نآ دوخ نامز رد اه هلاسر نيا
 ءاضقلا باتک ۸

 . تسا هدش پاچ یسمش یرجه ۱۳۲۷ لاس رد باتک نيا
 هدیسرن پاچ هب هک دراد مه یرگید تافیلات موحرم نآ و

 . تسا

 هک۱۳۱۹ لاس ان دمآ نارهت هب هک ۱۲۸۲ لاس زا موحرم نآ
 راشقآ همه نایم رد لماک مارتحا و یراوگرزب و یکرزب اب درک تافو هک

 ثعاب وکابنت ناتسا دو دوب فیاظو ماجنا و فیلات و سیردت لوغشم
 . درک ادیپ یا هژیو تمظع مه اه یتلود رظن رد هک دش

 هب تمجارم رد دش فرشم ادخ هناخ جح هب ۱۳۱۱ لاسرد
 دشیم فرشم ءارماس ترایز هب هک یماکنه تفر تایلاع تابنع ترایز

 لابقتساب ارماس هیملع هزوح یاملع داد روتسد یزاریش یازریم موحرم
 نیا زا موحرم نآ و دوب ازریم موحرم نامهم ءارماس رد و دنتفر وا
 نآ رد وا لیلجت اریز دروآ لمعب لیلجت رایسب ردقلا لیلج نامهیم



)۱۰( 

 دوب مزال تهج ود زا دوب هدنز مه هاش نیدلارصان زونه هک طیارش

 تیناحورومالسا تیوقت رطاخب رگید و شدوخ ردق تلالج رطاخب یکی

 اب .پهنآ تیلوت هک ار یفاقوا هیلک رمع رخآ لاس دنچ رد و

 یلوتم هریغ و یورم هسردم تافوقوم لیبق زا دوب نارهت یاملع ملعا
 . دش عادضتتف و

 خیش جاح موحرم؛تشاد رتخد کی و رسپ راهچ ازریم موحرم

 .دوب همطاف شمان هک مناخ هدازاقآ

 فرشافجنهب شاهزانج و درک تافو نارهت رد ۱۳۱۹ لاسرد

 . هناوضر و هیلع هللا همحر

 رسپ ینایتشآ کچوک ازریم هب فورعم گرزب ازریم نبرفعج ازریم

 مانینایتشآ گرزب ازریم موحرم نآ ردارب ) دوب ازریم موحرم ردارب

 نافرعوتمکح رد رفعج ازریم (دوب رصع نآ یتلود لاجر زا و تشاد

 و یاهشمق اضردمحماغآ؛رصع نآ فورعم یامکح و افرع نادرگاش زا

 نادرگاشزالوص اوهقفرد و هولج نسحلاوباازریم و یزونز سردم یلعاغآ

 هتشاد یرایسب تافیلأت یو:تسا هدوب ینایتشآ یازریم شراوگرزب مع

 تافو نارهط رد ق ه راهچ و تسیبودصیسورازه لاس دودح رد و

 (ع ) میظعلادبع ترضح فیرش نحص یقرش بونج هیواز رد و هتفای

 .تسا نوفدم نک شفک هب لصتم



)۱۱( 

 تساوا دنزرف ینایتشآ یدهم ازریم جاح موحرم ام رصع فورعم میکح
 یوناب هسک ینایتشآ یازریم موحرم هیبص) مناخ هدازاقآ شا هدلاو و
 دشت یم (دوب یا هتسی اش و دنمشن ثناد

 ینایتشآ یدهم ازریم جاح

 ۲ . دسیون یم بدالا هناحیر بحاص

 دش دلوتم نارهط رد یرمق یرجه مششودصیسورازه لاس رد
 دزنار لوصا و هقف حطس سرد و همزال تامدقم و تایبدا هکنآ زا سپ

 تقودیناسا رگید و یناقلاط حیسم خیشاقآو رفعجازریم دوخ مظعم دلاو

 رد زین ار لوقنم ماسقا و یلالدتسا لوصا و هقف دیناسر لامک دحب
 ميرکلادبع دیس اقآ و یرون دیهش هللا لضف خیشجاح موحرم سردهزوح
 تایضایر ینابم و لیمکت تقو رباکا رگید و نارهت یورم هسردم سردم
 ازریمو هلودلا مجن نو ازریم و هیوبیس نیسحلادبع خیش دزن ار
 یزاریش ریم اقآ ءامکحلا دیس دزن اردصالم تمکحو مجنم شخب ناهج
 تمکح و نافرع و یهاشنامرک نسحازریم دزن ار قاب تمکح ساسا و
 تا تقو لوحف رگید و یروکشا ینالیگ مشاهازریم دزن ار یقارشا

 ازریم ءابطالا سیئر و نیسحدمحمازریم هفسالفلا ناطلس دزن ار میدق
 دیدج بط و راجاق هاش نیدلارصان صوصخم بیبط ینیئان مساقلاوبا
 ناخ نسحلاوبا ازریم و ءابطالا مظان ناخربکا یلعازریم دزن زین ار
 هیلقع هیلع بتارم لیمکت زادعب تشاد راوتسا امهریغ و ءابطالا سیئر
 دیس یاقآ تقو هیقف هناگی سرد هزوح رد داد تابتع تمیزع هیلقن و
 زین شدوخ"هزوح نآ زا هدافتسا رب هوالع دش رضاح یدزی مظاکدمحم



)۱۲( 

 و درک تماقا یوضر سدقم دهشم و ناهفصا و مق رد یتدم تعجارم

 ره رد و نطوتم نارهط رد تبقاع دوب راید نآ لوحف هدافتسا عجرم

 یهتنا. دشابیم رب اکاهد افتساعجرمو سیردت لوغشم لوقنمو لوفعمهتشرود

 دلج ود رد یراوزبس هموظنم حرش رب هیشاح وا تافیلات زا
 . تساهدیسر یساچب یسراف هب دلج کی رد دیحوتلا ساسا و؛یبرع هب

 رس یالابقاور رد مقرد و درک تافو ق ه ۱۳۷۲ لاسرد

 . دش هدرپس کاخب (ع) هموصعم ترضح مرح

 ینایتشآ یازریم دنزرف نیلوا . ینایتشآ یضترم خیش جاح موحرم

 زاو دمآ ایند هب یراصنا خیش موحرم توف زا سپ بش کی وا

 . دندیمان یضترم گرزب هیقف نآ مارتحا هب اروا ورنیا

 رسپ ینایتشآ یضترم خیش جاح:دسیون یم ینیوزق ناخدمحم ۲
 تماقا دهشم رد دوب اهندم هک ینایتشآ نسحازریم جاح موحرم دشرا

 دیشم رد یرمق ۱۳۶۵ لاس رد دوب ناریا ذوفناب یاملع زا و تشاد

 . تفای تافو یگلاس ۸۵ نس رد

 رصعرد یناینشآ یضترم خیش جاح : دسیون یم یروفغ یاقآ

 مه زونه و دمآ یم رامشب نامز نیدهتجم و ءاهقف نیرتگرزب زا دوخ

 هسیملع یاه هزوح نیسردم ناگرزب زا موحرم نآ نادرگاش زا یا هدع

 وغل هب یهتنم هک یثداوح و سور گناب هیضق رد موحرم نآ
 .تشاد یئازسب شقن دش نآ زایتما

 و سیردت هب اجنآرد و دش فرشم دهشم هب ۱۳۴۰ لاس زرد
 وریپ هک ۱۳۵۲ لاس ان تخادرپ مدرم روما حالصا و تعامج هماقا



)۱۳( 

 :هیواز رد یلاس دنچ و دمآ نارهت هب رابجا مکح هب دهشم عیاقو
 تابتع هب هک ۱۳۶۰ لاس ان رواجم مالسلا هیلع میظعلادبع ترضح
 تلاسکهطساو هب و لوغشم سیردت هب البرک رد لاسود و فرشم تایلاع

 یسعرش فیاظو هب و فرشم دهشم هب ًایناث و تعجارم ناریا هب جازم
 و تسویپ یدزیا تمحر هب یرمق ۱۳۶۵ لاس رد هرخالاب و مایق دوخ
 نوفدمرهطم مرح برد مالسلا هیلع اضر ترضح کرابم یاپ نییاپ رد
 . دیدرگ

 : حرشنیاهبتشادینادنزرف ینایتشآ یضترم خیش جاح موحرم
 ینایتشآ دومحم ازریم جاح تا

 فورصم رسارس یو یگدنز هک میهاربا ازریم جاح موحرم -۲
 . دوب مدرمب تمدخ

 تافیلات یاراد هلعش هب صلختم لیعامسا ازریماقآ موحرم ۳
 , مالسا رد زامن ء ایارم و رظانم باتک «راعشا ناویدوریز هدش پاچ
 زایستمسق ریخا باتک نیا رد .نآرق هیعدا باتک و اپورا همانرفس
 یشورفباتک طسوت و تسا هدش همجرت زین یلح دهن نیا یعادلا هدع

 .تسا هدیسر پاچب هیمالسا هیملع

 سلجمرد وا زا یناوارف راثآ هک دوبیتسدربز شاقن موحرم نیا
 . دوشیم یرادهاگن قباس یلم یاروش

 ینایتشآ دومحمازریم جاح موحرم



 جاح یاقآ نیملسلاو مالسالا هجح نیدهتجملاو ءاملعلا هبخن

 ءاملع زا « ینایتشالا یضترم خیش جاحلا هیقفلا همالعلا نیدومحمازریم

 اوقن و لضف و ملع هب هک تسا هلسلس نیا رخافم و نیرصاعم زربم

 ۱۳ فصتم عرو و سدقب و فوصوم

 تسیب رد و هدوب یرمق ۱۳۰۴ای ۱۳۰۲ لاس رد ناشیا دلوت

 دهشم هب هیلاع حوطس زا تغارف زادعب و هتفای شرورپ تلیضف و ملع

 فرشا فجن هب دعب و رضاح شدلاو موحرم ثحب سلجم رد و فرشم
 ینیئان هللا هیآ موحرم رضحم زا و تماقا لاس هس تدم و فرشم

 دودحردو تعجارم ناریا هب اوه تدعاسم مدع هطساوبو هدومن هد افتسا

 یدزی یرشاح هللا ةیآ موحرم ثاحبا زا مقردرتشیب اي لاس تشه

 نارهتردرمع نایاپات و تشگزاب نارهت هب سپس و هدومن لماک هدافتسا
 . دوب

 تا ناشی هد باحا تافتلات
 یرت احهلا هیآ شداتسا ثحب تاریرقت « هولصلا باتک ۳

 . یبرع « دلج هس رد هر

 کی رد هر یرئاح هللا هیآ ثحب تاریرقت «حاکنلا باتک ۴

 . یبرع « دلج
 .همقف لوصا رد هر یرثاح هللا هیآ دئاوفلارردرب حرش - ۵

 ۲ . یبرع
 ماجناناشیاطسوت مه ینایتشآ موحرم ءاضقلا باتک حیحصت-#

 . تسا هدش

 خیش جاح موحرم شدلاو ثحب تاریرقت « هراجالا باتک ء

 .دلج کی رد«یبرع « یضترم

 هب لبق لاس ود یکی راوگرزب نيا :دیوگ روطس نيا هدنراگن



)۱۵( 

 ینایتشآ یفطصمازریم اقآ موحرم

 ازریماقآ, ینایتشآ یازریم مود دنزرف : دسیون یم یروفغیاقآ
 رامش هب دوخ رصع نادنمشناد زا هک ءاملعلا راختفا هب بقلم یفطصم

 نیمهبوهتشاد رارق مدرم فص رد تیطورشم مایق رد وا تسا هتفر یم

 هب و هدرک مایق دادبتسا هیلع هب نارهت ءاملع همه هک ینامزرد تهج
 ترضح موج رد مه ناشیا دندوب هدرک ترجاهم میظعلادبع ترضح

 هس و لهچ دودح نس رد ق ه ۱۳۲۷ خیرات رد و دوب میظعلادبع
 بنج رد رهطم نحص رد یا هربقم رد و دش رورت اجنامه رد یگلاس
 ۲ .دش هدرپس کاخب هنانز نک شفک

 صسلخت "ابهص "و هدوب مه رعاش یفطصم ازریماقآ موحرم
 خسیرات هک تسا یردیح همانراختفا " باتک وا موظنم راثآ زا و هتش اد
 راعشا « تسا هدیسر پاچ هب ق ۰ لاس رد و ق ۱۳۰۴ نآ مظن

 عساقو و مالسلا هیلع یلع نانمومریما یاه گنج فصو رد باتک نيا
 هدورس یسدورف همانهاش کبس هب هک دشاب یم ترضح نآ تفالخ نامز
 .تسا تیب رازه ۱۸ و تسا هدش

 ینایتشآ مش اهازریم جاح موحرم

 ینایتشآ مش اهازربم جاح موحرم ینایتشآ یازریم رگید دنزرف
 مدرم روما لصف و لح و تالکشم عفر و هعجارم لحم وا لزنم ۰ تسا
 سلجم لیکو نارهت رازاب صوصخب مدرم فرط زا هرود دنچ و هدوب



(۱۶) 
 ۳ صصصپصپصپصپصسصسحح---صپصپ.پ-پ

 . دوب نانآ مارتحا دروم هراومه و دش اروش
 زا یگلاسءدو دودح نس رد یسمش ۰ لاس دودح رد وا

 ناخ دمحم ازریم هکنيا و) دش هدرپس کاخ هب دهشم رد و تفر ایند
 (دش ابیم هابتشا تسا هدرک تشاددا ۸ لاس رد اروا توف ینیوزق

 (هیعدارد) تانجلا باوبا باتک موحرم نآ هدش پاچ راثآ زا
 . تسا هدش پاچ دلج ۲ رد هک تسا

 نسح ازریم جاح موحرم ءاضقلا باتک پاچ وا ریخ راثآ زا و
 .تسا هدش پاچ ۷ لاس رد هک تسا یزارپش

 مناخ هدازاقآ

 یازرسیم موحرم رتخد اهنت مناخ هدازاقآ هب بقلم همط اف

 یرسمه هب هک دوب یا هتسیاش رایسب و دنمشناد یوناب زین ینایتشآ
 نوچ یدنزرف و دمآرد رکذلا قباس رفعجازریم موحرم دوخ یومع رسپ
 .درک تیبرت دوخ ناماد رد ینایتشآ یدهمازریم جاح موحرم



۲  ۳ 
 اه هلاسر نیا فلوم ۰ ینایتشآ دمحا ازریم جاح هللا هیآ موحرم

 جاح هلا هیآ موحرم ینایتشآ نسح ازریم جاح رسپ نیمراهچ

 ماگنه و هدوب ینایتشآ یازریم دنزرف نیرتکچوک هک تسا دمحا ارزیم
 . تسا هتشاد لاس تسیب دودح ردپ تافو

 :دسیونیمناشیالاح حرش رد ینایتشآ نیدلا لالج دیس یاقآ
 هدید نارهت رد یرمق یرجه ۱۳۰۰ لاس هب ینایتشآ یخ اویمد اتتنا

 تم دخرد «یبرع و یسراف تایبدا نتفرگارف زا سپ و دندوشگناهجهب

 زا سپپ و دنتخادرپ لوصا و هقف حوطس ندناوخ هب ناشراوگرزب ردپ
 مش اهازریماقآ موحرم دننام یرگید مالعا دزنرد ناشموحرم دلاو توف
 اضر دصحم خیش اقآ موحرم « یهاشنامرک نسحازریماقآ موحرم « یتشر
 ارف لامکب ار هیلقن و هیلقع مولع یدزی دمحمدیساقآ موحرم و یرون

 رالاسهپس هسردم رد سپس و میدق رالاسپپس هسردم رد هاگنآ دنتفرگ
 تاقوا ًانمض و دندیدرگ لوقنم و لوقعم مولع سیردت لوغشم دیدج
 یارب دیاقع لوصا سیردت ناونع هب یعمجم مولع سیردت زا تغارف
 داشرا هب هداس یتانایب اب و دنداد یم لیکشت دنمقالع تاقبط مومع

 . دنتخادرپ یم ناگمه تیاده و

 و هیلقن مولع لیمکت روظتم هب . يرمق یرجه ۱۳۴۰ لاسب
 رد و دندیدرگ قارع راپسهر « فرشا فجن دیتاسا رضاحم ضیف کرد



)۱۸( 

 یملعهد افتسا و هدافا هب و هدیزگ تماقا تیحان ناآرد لاس هد دودح

 ینیئاننیسحدمحم ازریماقآ هللا ةیآ موحرم اب هژیو هب « دندوب لوغشم
 . دنا هدربیم هرهب ناشرضحم زا و هنشگ سونام یورغ

 دندومرف تعجارم ناریا هب یرمق یرجه ۱۳۵۰ لاسرد داتسا
 یرجه ۱۳۸۵ لاس ) نونکات ماگنه نآ زا و دندش رفتسم نارهت رد و
 تالاسر و بتک سبردت و فیلات فرص هل مظعم تاقوا بلغا (یرمق
 . ددرگ یم نینمّوم و افعض و لضف لها روما هب یکدیسر و یملع

 ردقیلاع عجارم و املع ناگرزب زا رفن جنپ زا داتسا ترضح
 ؛ ینعی

 میس آ بم نتنف ات 0

 ( میرکلادبع خیش ) یدزی یرئاح هللا ةيآ -
 یفارع نیدلا *ایض خیشاقآ هللا ةيآ ۳
 ( نسحلاوبا دیس ) یناهفصا هللا ةيآ - ۲

 ( نیسخاقآ جاح ) یدرجورب هللا هیآ - ۵

 تایاورو ثیداحا لقن رد هزاجا نیعمجا مهیلع هللا ناوضر

 . دنتفرگ داهتجا هجرد هب لوصو یهاوگ و
 ۱۳۰۰ لاس رد : دسیون یم ناشیا لاح حرش رد یزار یاقآ

 دلاو تمدخ ... تایبدا و تامدقم نایاپ زادعب و دلوتم نارهت رد

 " ملاعم  ناونع تحت هقف لوصا یصوصخ سرد و هتفای لاغتشا شدجام

 هتخوم آراوگرزب نآ هیفاک و هیفاش تانایب زا ار هیلوصا دعاوق و هدراذگ
 هب نارهت مالعا دزن رد هدومن تافو شدلاو هک ق ۱۳۱٩ لاسرد ات
 حوطس عیمج زا یگلاس یس نس هب ات هتخادرپ لوقعم و لوقنم لبصحت
 فیلات و نونف و مولع زا یرایسب رد سیردت هب و هتفاي تغارف هیلاع

 و هدش رضاح شسرد هب نارهت لضافا زا یدایز عمج و دیدرگ لوغشم



)۱٩( 

 لوصا ثحب سلجم رد و هتشون یسرد یاهباتکرب یرایسب تاقیلعت

 لاس ات هدومن تکرش مدرم فلتخم تاقبط زا یرایسب ناشیا دیاقع

 لوقنم و لوقعم سیردت هب لاغتشا و فرشم فرشا فجن هب هک ۰
 دمحم ازریم یمظعلا هللا هیآ موحرم رضحم زا لاس هد دودح و هدومن

 نارسهتهب هاگنآ هدومن هدافتسا گرزب نیسردم ریاس-و ینیئان نیسح

 ثیدحوریسفن زا یرایسب نونف رد فیلأت و سیردت لوغشم و تمجارم
 . . تسا هدیدرک قالخا و تمکح و لوصا و هقف و

 ندمآ ءادتبارد ینایتشآ یاقآ موحرم ؛دیوگ روطس نیا هدنراگن

 تدم هیملع هزوح ۳" و مق هب یرثاح میرکلادبع خیش جاح موحرم
 دن درکیم تکرش یرثاح یاقآ سرد رد و دنا هدمآ مق هب مه یهاتوک

 فجن هباهلاس نامه رد و هدوب هانوک یلیخ ارهاظ مق رد تماقا یلو

 . دنا هدش فرشم

 ةلاسر همدقم رد ینایتشآ رقابدمحمازریم جاح یاقآ هللا تیآ

 دناهتشون ( تسا هدش پاچ هعومجم نیمه رد هک ) حورلا لق هیآ ریسفت
 هب هستسویپ ةيضرملا ةيضارلا ةيکزلا هسفن هللا سدق دلاو یاقآ موحرم

 یدح ات دومرف یم هقالع زاربا و دیزرویم قشع ترتع و میرک نآرق :
 بقانم رکذ ,نخس لاجر زا رفن کی دنداد یم روتسد مهدایعا رد هک

 سفنبیهاگ و دیامنب ار اهنآ ءادعا بلاثم و توبن تیبلها بئاصم و
 اررا.ضح یعفان رصتخم نایب هب و توالت تیاور دنچ دوخ سیفن

 هماقا یارب دجسم رد روضح لاح هک ینامز رد و دندومرف یم ضیفتسم
 یراقدبع جاح هب زامن زا غارف زادعب اي زامن ود نیب دنتشاد تعامج

 یربکهقیدص سدقم ماقمب لسوت هلیسوب یثئاسآ هزجعم هجو هب هک ریرض
 دندومرفیم دوب هدش نآرق ظفاح اهیلع هللا مالس ءارهز همطاف ترضح

 . دی امنتوالت نآرق زا هیآ دنچ



)۲۰( 

 ولوهزور همه نآرق تئارق زا دندرک یم هیصوت ام هب هراومه و
 تاجن و ایند تداعس بجوم هک دییامنن تلفغ هیآ دنچ

 دنتشاد ینامیا و ینید ناردارب یارب هک هنابش تاسلجردو

 تاقوا نیا لالخرد و تشاد ریسفت هب صاصتخا بش کی یا هتفه

 نونکات تسا مظنم ریغ شقاروا نوچ نکلو موقرم ار هروس دنچ ریسفت
 . میدشن شعبط هب قفوم

 مردپ روربم موحرم زا:دنیامرف یم رقابازریم جاح یاقآ زین و
 رصع یلو ءاقل فرشب شیوخ رمع تدم رد ایآ هک مدش ایوج هارث باط
 لمأت زاسپ .ریخ اب دنا هدیسر مالسلاو ةولصلا لضفا هیلع نامز ماما
 نآ زا ریغ هک مدومن هدهاشم یراثآ یهاگ " :دندومرف یمسبت دیاش و

 رنکذ رب رارصا نم هن هظحل نآرد " دوبن نآ هتسیاش سدقم دوجو
 یئایاضق یعقاوم رد نکلو دندومرف ینایب ناشیا هن و مدومن شدراوم
 :دوب قابطنا دروم بناجنیا نامگ هب هک داتفا قافتا

 ظفح تهج هب تراهط هب طورشم یاعد تموأذم هب روتسد -۱

 هبادتبا هک (یئابو لاس هب فورعم ) ق ه ۱۳۲۱ هنس رد ابو ضرم زا
 رظتنم ریغ وحن هب اعد نآب یسرتسد دعب دوشیم ءاقلا اعدمان ناشيا

 تموادم و (ناشیا هب دجسم ردوزامن یادا زادعب یصخش هلیسوب )
 نآ ندسناوخ هب تموادم هک یناسک و هداوناخ دارفا هیلک ظفحو نآرب

 و هداوناخیاضعا زا رفن ود ندش التبم و ضرم نآ هب ءالتبا زا دندرک
 ۱ . اهنآ یافش

 نامزماماهبو فرشا فجن رد راهطا همئا هب لسوت رثا رد -۲

 ثحب زاغارف زا سپ یدنه دجسم رد نوید ءادا و قزر تعسو تهجب

 ولاوئسنودبیسانشاندرمریپ فیرشلا هرس سدق ینیثان یازریم موحرم

 ءالتبا و تدش عقوم رد ام دیوگ یم و دیآ یم ناشیا دزن لاح راهظا



)۲۱( 

 ( مالسلا هیلع مئاق ترضح دلوت ) نابعش همین بش رد ار هیآ نيا
 مسیراذگ یم جراخمتهج هب لوپ هک ییاه لحم رد و میسیونیم

 ر اعد نتم و دهد یم تعسو لاعتم دنوادخ مینک یم یرادهگن

 لیف همین بش هبترم نیلوا روتسد نیمهرب دوریمو دهد یم ناشیا

 بستخیال ثیح ْنم سپ نآ زا و ماجنا ار لمعلاروتسد یلعمیالبرکرد

 . دش تمحرم تکربو تعسو
 هنگ هجا هیده " یاعد هوزج یراذگمان دروم رد -۳

 سپدش لزنم دراو سانشان یدیس مدوب نآ هبمست رکف رد " دندومرف
 موقرم یئأعد بانک هک مدینش دندومرف نمب دندش لاح یایوج هکنآ زا

 هک یئاعد باتک مان دندومرف و دندرک هظحالم و دنتفرگ دیا هتشاد

 زا دیس نآ جورخ زا سپ دیراذگب "هیدمحا هیده " دیا هدرک نیودت
 تسشادن یعالطا باتک نآ نتشون زا یسک هکنیا هب هجوت اب قاطا

 نم هکدنا هدش رضحتسم اجک زا موش ایوج هک مداتسرف ناشیا لابندب
 نیم دختسمزا دنتفاین ار یسک دنتشگ دنچره ماهدومن هرابنیارد یفیلات

 میدیدن ار ینک : مو: تعم یر هک 9۱ 0ر مدومت لاو :نرف

 ًاجورخ هن و ًادورو هن

۳ 

 . ناشیا تافیلات

 . یبرع . هقف ,یراصنا خیش بساکم هیشاح ۱

 . یبرع .هقف لوصا « یراصنا خیش لئاسر هیشاح -۲
 . یبرع «هقف لوصا « یناسارخ دنوخآ هیافک هیشاح ۳

 . یبرع , هقف . ینان دیهش هعمل حرش هیشاح - ۴

 . یبرع «هقف « یلح ققحم عیارش هیشاح - ۵



۲۲( 

 یبرع .هقف « یراصنا خیش تراهط هیشاح
 . یبرع .هقف « یلح همالع دعاوق هیشاح ۷

 . یبرع .هقف « یلح همالع هرصبت هیشاح

 . یبرع .« مالک « یلح همالع دیرجن حرش هیشاح 9

 .یبرع . مالک « یچشوق دیرجت حرش هیشاح ۰

 . یبرع « تمکح «تاراشا حرش هیشاح -۱
 . یبرع « تمکح «اردصالم هیبوبرلا دهاوش هیشاح -۲

 . یبرع « ءافش تایعیبط هیشاح -۳

 . یبرع « نافرع «صوصف حرش هیشاح -۴
 .یبرع «نافرع « یا هکرت دعاوقلا دیهمت هیشاح -۵
 . یبرع « یلعوب نوناق تایلک هیشاح -۶

 .یبرع «تایضایر« یثئاهب خیش باسحلا هصالخ هیشاح -۷
 . یبرع«تئیه « یئاهب خیش کالفالا حیرشت هیشاح -۸
 . یبرع « تایبدا«یریرح تاماقم هیشاح -

 . یبرع « تغالب مولع«ینازاتفت لوطم هیشاح ۰
 .یبرع « فرص«ماظن حرش هیشاح ۱

 . یبرع «وحن«یطویس هیشاح -۲
 . یبرع « قطنم« علاطم حرش هیشاح ۳

 .یبرع « وحن«یضر حرش هیشاح ۴

 .یبرع «وحن«حیرصت هیشاح -۵
 ر  .یبرع « وحن«یماج حرش هیشاح ۶

 .ارهاظ یسراف «تثیه یسراف هیشاح -۷

 . یبرع « نافرع«سنالا حابصم هیشاح -۸

 .تسا یسراف ًارهاظ«یژولویزیف رب هیشاح -



 .یبرع . هقف لوصا«یمق یازریم نیناوق هیشاح ۰

 . یبرع . تمکح و قطنم:یراوزبس هموظنم حرش هیشاح ۱

 :.ییرع : اردضالم رافسا هبش اخ ب۲

 تسا یلاس دنچ طقف«تسا هدشن پاچ مادکچیه یشاوح نیا
 موحرم نآ هذمالت زا هک یناینشآ نیدلا لالج دیس یاقآ بانج هک

 زونهایوگهک دننک پاچ ار ناشیا رافسا هیشاح هک دنا هداد هدعو تسا
 . تسا هدشن یلمع هدعو نیا

 .یبرع « ینیئانیاقآ موحرم سرد تاریرقتءهولصلا بانک -۳

 . یبرع « ینیئان یاقآ موحرم سرد تاریرقت«رجاتملا بانک ۴

 «ینیئان یاقآ موحرم سرد هرود کی*هقف لوصا تاریرقن -۵
 و

 . تسا هدیسرن پاچب مه باتک هس نیا

 
 ناشیا هدش پاج تافیلات اما و

 « تسا یسراف نابز هب دیاقع لوصا هرودکی ناربهر همان ۶

 . تسا هدش پاچج راب هس

 تسا یبرع نابزب دیافع لوصا هرودکی قیاقحلا عماول ۷
 .تسا هدش پاچ نانبل رد مود راب و ناریا رد راب کی

 یا هعومجم « یسراف و یبرع « دلجمود رد مکحلا فئارط ۳۸

 وتشاددای دوخ یگنفه تاسلج یارب هک یا هبختنم تایاور زا تسا

 .تسا هدش پاچ ررکم ایوگ .دندناوخ یم مدرم یارب تاسلج نارد
 تم هر ب ایر اود . یسراف قالخا رد هیدمحا تالاقم ۰٩

 هک تسا "ِِ دیاقع لوصا هرودکی . نیلفاغلا هرکذت ۰



)۲۴( 

 تسا مزال و هدش یگنس پاچ فلوم مان نودب شیپ لاسداتفه دودح
 .دوش پاچ دیدجت زور کبس هب

 . یسراف . همانشسرپ هلاسر ۱

 .یسراف .اعد بادآ هلاسر -۲

 . یسراف . دیحوت و قالخا هلاسر ۲۳
 . یسراف . دیوجن رد هئارقلا نازیم هلاسر -۴

 . یسراف « داعم و دیحوت رد هلاسر -۵

 .یسراف « هیدیع هلاسر ۶
 , یسراف « دیحوتلا لئالد هلاسر -۷

 . یسراف«.. .هیآ ریسفترد « عفان نایب هلاسر -۸

 .یسراف « دیحوت رد روآدای هلاسر -۹
 . یسراف«. ۰ .حورلا لق هی تفت ن هلاض هخ
 روتسد هب هلاسر نیا«یسراف ء تداعس هیامرس هلاسر - ۱

 هدامسلایاسا ماتم قارعرف و هیضرتت نیزه هی :میکح .هلآ هیآ موخوت
 . تسا هدش پاچ

 .یسراف , هبیط هملک هلاسر ۲

 . یسراف«تبات لوق هلاسر - ۳

 . یسراف«هیدمحا هیده هلاسر -۴

 نیا رد هک تسا یا هلاسر هدراهچ نیمه ۵۴ات ۴۱ هرامش زا

 رابود یخرب و راب کی یخرب ادجادج البق و تسا هدش پاچ هعومجم

 ۲ .دوب هدش پاچ رتشیب و
 ,هیهلا هقح تیالو تقیقح نایب رد «ةیالولا یف ةلاسر -۵

 ۲ . تسا هدش یروارگ پاچ راب کی . یبرع
 ء هلاسم رد هفلتخم کلاسم نایب رد . کلاسلا نایبت هم



)۲۵( 

 .تسا هدش یگنس پاچ راب کی « یبرع « دوجو تدحو

 نیب رما تابثا و ضیوفتو ربج لاطبا رد : لیبسلا دصق ۷

 . تسا هدش یگنس پاچ راب کی « یبرع« نیرمالا
 پاچ راب کی «یبرع «یراب ملع رد هیدمحالا هیدهلا - ۷

 ۹ یگنس

 پاچهیشاح رد هک تسا ثیدح تسیبودص « تیداحالا - 9

 تباث لوق مود پاچ همیض زین و همجرت نودب تباث لوق هلاسر لوا

 هلاسرنیا .سنج ملع و سنج مسا نیب قرف رد هلاسر به
 :هدش پاچ تافیلات وزج ینایتشآ نیدلا لالجدیس یاقآ بانج ار

 اد_یپ ارنآ هخسن زونه روطس نيا هدنراگن یلو دنا هدرک رکذ ناشیا
 . تسا هدرکن

 ردیزار یاقآ ار هلاسر نیا اد الا :لتاصف رد هلاسر با

 هلاسر تفه نیا دوش ادیپ ریخا هلاسرود رکا ادخ تساوخب

 نیا موددلج ناونع هب(هلاسر تفه) مان هب ار (ع۱ات ۵۵ هرامش زا )
 .هللا ءاشنا درک میهاوخ رشتنم هعومجم

 زاینهکدنا هدومرف موقرم زین ار نآرقزا هروس دنچ ریسفت ۲
 .دراد بیترت و میظنت هب

۶ 

 عالطا نآ زاام هک دنشاب هتشاد مه یرگید تافیلات دیاش و
 ِ میشاب هدرکن ادیپ

 دال یم رد تسا یا هدیصق ناشیا راعشا زا تسا هدوب "هلاو "



)۲۶( 

 نامز ماما دالیم رد رگید هدیصق و هلآو هیلع هللا یلص مرکا لوسر

 . مالسلا هیلع

 تسسا هدنام راکدای هب ناشیا زا هک یراعشا همه تسا مزال

 .ددرگ پاچ و یروآ عمج
 نیا رد و دنا هدوب هنومن طخ نسح رد موحرم نآ زین و

 .تسا هدنام راگدای هب ناشیا زا ناشخرد یراتآ زین هنیمز

 قباطمیسمشیرجه ۱۳۵۴ هامریت موس هبنش هس زور هرخالاب و
 فراع و راکزیهرپ ملاع نیا یرمق یرجه ۱۹۵ هیناثلا مهدراهچ ای

 و میلعت لاس داتشه دودح زا سپ یگلاس جنپودون نس رد راگدرورپ
 ناهج زا مشچ نیملسم و مالسا هب تمدخ و اهناسنا تیبرت و ملعت

 اروا *هزانج دنتخیر یم کشا مدرم هک یلاح رد دعب زور و تسب ورف
 هب میظعلادبع ترضح نحص رد ناشیا یگداوناخ هربقم رد و عییشت

 تسحاس هب هجو نیرتهب هب تاقبط مامت فرط زا و دش هدرپس کاخ

 .هعساو ةمحر هیلع هللا همحر . دیدرگ مارتحا ءادا ناشیا سدق

 رتخد راهچ و رسپ ود ینایتشآ دمحا ازریم جاح یاقآ موحرم
 یسنایتشآ رقاب دمحم ازریم جاح هللا هیآ ناشیا دشرا دنزرف دنتشاد

 دنچردناشمظعم دلاو و دنشاب یم نارهط لوا زارط یاملع زا هک تسا
 تروشمابای و دنداد یم عاجرا ناشیا هب ار اهراک رتشیب رمع رخ آلاس
 .دش یم ماجنا ناشیا

 ؛ دسیونیم نادنمشناد هنیجنگ باتک بحاص

 ازریم جاح یاقآ نیلماعلا ءاملعلارخف نیملسملاو مالسالا هجح



۲۷( 

 دلوتدنش اب یم ینایتشآ نادناخ لضافا زا هلظ ماد ینایتشآ رقابدمحم

 حوطس زا تغارف زا سیو هدش عقاو نارهترد ۱۳۲۳ رد ناشیا
 فرشا فجن هب ناشراوگرزب دلاو تمدخرد یرمق ۱۳۴۰ لاسرد هیلوا

 نیدلا «ایض اقآ و ینیکشم هللا تایآ موحرم رضحم زا و هدرک ترجاهم

 و اهقف ینیئان نیسحدمحمازریم و یناهفصا نسحلاوبادیس « یقارع
 و لوبقعم سیردت هب و تعجارم نارهت هبهاگنآ هدومن هد افتسا ًالوصا
 . دنراد لاغتشا نونکا مهات لوقنم

 ولوصا و هقف رد هیشاح و هلاسر و باتک یس زا شیب ناشیا
 و « یسراف هب ثراررد یکی هلاسر ود طقف هک دنا هدرک فیلات تمکح

 دجس نوتس لهچ هناخباتک طسوت یبرع هب تاوم *ایحا رد یرگید
 .تسا هدش رشتنم نارهت عماج

 تسا ینایتشآقداص دمحمازریم یاقآ « موحرم نآ رگید دنزرف
 . دنشابیم شیدنًآریخ و هاوخریخ و سفن کین نویناحور زا یکی هک

 ناشیا یاه داماد

 ناسارخ ناگرزب زا هک یروفغ اضردمحمدیس جاح یاقآ -۱
 ّ . دنش ابیم

 بحاص ینامرک ءابطال مظان موحرم دنزرف یسیفن یاقآ ۲

 دیس اقآ موحرم هداون یئابطابط نسحلاوباازریم اقآ یاقآ ۳

 . تیطورشم ردص فورعم دهنجم یئابطابط دمحم
 هب فورعم یئابطابط سابع دیس جاح هللا هیآ موحرم ۴

 داتسا) یکراشف دمحم دیس یاقآ هللا ةيآ موحرم دنزرف ۰ هداز هللا هی



)۲۸( 

 ( نارگید و یدزی میرکلادبع خیش جاح موحرم
 دجسم یگیاسمهرد یگیلط لئاوا نوچ: دیوگ روطس نیا هدنراگن

 تکرش ناشیا تعامج زامن رد یهاگ و میتشاد لزنم کلملا نزاخ

 ضرع هکنیا یارب ور نیا زا مدوب ناشیا نادنمتدارا زا و مدرک یم
 یاقآ باتک زا ناشیا لاح حرش رد مه هلمج دنچ دشاب هدش یبدا
 ۲ ؛ منک يم لقن یزار

 سابعدیسجاحلانیملسلاو مالسالا هجح و نیقتملا ءاملعلادیس
 یکراشف یئابطابط دمحمدیسلا هللا هیآ ذاتسالا همالعلا نبا یئابطابط

 هللا هسیآ داماد و رصاعم رایخا نادنمشنادو راربا ءاملع زا یناهفصا

 نیملسملاو مالسالا هجح موحرم شردارب و راوگرزب نيا دلوت

 تسد زا ار ناشراوگرزب ردپ یکدوک رد و هدوب هرماس رد (ینایتشآ
 .دنداد

 ءاقترا لامک و ملع هیماس هجردب ات هدومن هدافتسا گرزب عجارم : رضحم

 ماجنا و یورم هسردم رد سیردتب و هدومن نارهت هب ترجاهم و هتفای
 لاظتشا رازاب کلملا نزاخ دجسم رد تعامج هماقا و ینید فیاظو

 یا. دنراد

 و میلعتو سیردت هزارد نایلاس زا سپ راوگرزب دیس نیا

 و دسننک یم تعامج هماقا کلملا نزاخ دجنس نامه رد یتابطابط
 یداتسا اضر - مق . دنتسه ؛هقالع دروم

 . ق ه ۱۴۰۳ لاوش مجنپ



 هنطلسلا دامتعا راثالاو رث املا -۱

 ینارهت گرزباقآ جاح هعیرذلا -۲
 ینارهت گرزباقآ جاح هعیشلا مالعا ۳

 متشه دلج ینیوزق یاهتشاددای ۴
 راشم یپاچ یبرع و یسراف بتک تسرهف - ۵

 ینابایخ نیرصاعم یاملب
 راشم یپاچ بتک نیفلوم -۷

 ینابایخ بدالا هناحیر

 یغالب نارهت خیرات - ٩
 یزار هجحلا راثآ -۰

 یزار نادنمشناد هنیجنگ -۱
 لوا دلج مالسا و ناریا همانشناد ۲

 , ینایتشآ دیحوتلا ساسا همدقم -۳

 اهس يقودص رهچونم فیلات نیرخأتم *افرع و امکح خیرات -۲
 ۱ یرومیت میهاربا هتشون وکابنت میرحت -۵



)۳۰( 

 یضترمهتشون نایتشآ و شرفت یخیرات یایفارغج رد هاتوک یریس -۶

 ِر یفیس
 یاهرمکیاقآ هتشون یمکحربکا یلعازریم 4یمکح هلاسرود همدقم -۷
 یمق تم هیوضرلا دئاوفلا -۸

 یاقا هلاقم «یسمش ۱۳۴۵ پاچ فاقوا هلجم لوا هرامش -6

 . ینایتشآ نیدلا لالجدیس

 رتکد هتشون ینایتشآ دمحاازریماقآ یاقآ ترضح یناگدنز حرش ۵

 . تسا هدش هتشون موحرم نآ تافو درگلاس بسانمب هک یروفغ ح





 ۱۳۵۳ لاس رد ار هلاسر نیا 3

 پاسچ رابود نونکات و هتشاگن یرمق یرجه
 لهچردق ه ۱۳۶۰ لاس رد یکی دوب هدش

 ۱۳۷۶ لاس رد یرگید و « یگنسپاچ هحفص

 نیا و یروارگ پاچ هحفص ۳۳ رد ق ه

 رتلماک هک مود پاچ یور زا موس پاچ
 . تسا هدش م اجنا تس ا



 همان ٩ ۰ رپ هلاسر

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 و «هتجحب مهبولقل رهاظلاو « هقلخب هقلخل یلجتملا هللدمحلا

 نیبیطلاهلآ و دمحم نییبنلا متاخ و نیلسرملا. فرشایلع مالسلاو ةولملا
 مهیفل اخمو مهئادعا یلع ةنعللا و ۰ نامیالاناکراو نمحرلا*انما؛ نیرهاطلا
 نیرهادلا رهد و نیدیال ادبا

 دمحم نبدمحا ینفلا هبر ةمحر یلا دابعلارقفا دراگن نینچ دعب و
 نارایشوهو یمیمص ناتسود و یمیدق نایانشآ زا رفن کی هک ینایتشالانسح
 تعاسردار هناگی دوبعم شتسرپو تدابع یگنوگچیناف ریقفزا تقیقحقیرط
 زا هلیسو نیا هب دیاش هک دومرف لاوئس ار هلیفغ زامن تیفیک ینعب . تلفغ

 زرد تقبس یگدنب *هفیظو هب و موش رادیب تلفغ ب

 نخ اعحا فرا شن تیوب فیش زا ترم ماهگی ات یاب

 تذل. دندی درگ ققحتم هلطاب یاه هقالع زا یئاهر و بضغ و توهش تیقر

 یتتدایز وا رسودرد تاذلاب بوبحم و . اتکی دوبعم سن رضحم رد روضح

 زا یهاگچیه هک هتشاد ناشلوغشم نانچ رون و رورس و *اقب ملاعب یدنمقالع

 تاوهشوهیناف هلئاز تانیعت هب هجوتزا یلکهب و دنزرون تلفغ دنوادخ دای
 دنربدمو ضرعم توسان و قرف ملاع *هیلک زا هکلب « دنربخیب و رود هیناسفن

 قرطبیتم ملال ءامسلا قوصطب ینا و : هدومرف نایقتم یالوم هک تسا نیا

 ۳« ۳ِ_ث ۱ .ضزالا

 توافت رصتخم اب ۱۸۴ هبطخ هغالبلا جپن



 نا سرش سو جی بت ی بت تو )۳۴(

 مه تی لو 1 نم

 « تسا تو وی ۱6۵ یر ملاع

 تسا ناهنپورهاظ لالج و لامح ره ءهدنشخب و . . نایاپیب یلامک

 ینخبت ر ناکتخوس رنمردخ ریب دایزا نا دوجو و ًامنب یور
 یک اش هد توکتم مع زار نادنمشوه

 دیما هب مرگرس و لدشوخ و . فولام نطو دایب هشيمه هتبلا دنسوبحم ایند

 . دنبوبحم لصو

 ریفص دننزیم شرعهرگنک ز اروت

 نیشنهردسزابهاش رظندنلبیا هک

 شیوخ لصا زا دنامرودوکیسکره
 رسیسا یدنام نت رهش رد ردقنیا

 نک داشار ناجومسج زا باتبور
 حوستف رپ زابهاش یا دنچب ات

 رظن بحاص یا وت زا دشاب فیح
 اس ریش دهده یا یکب ات

 نک زاب اپ زا دنب نیا نک دهج
 نوسگنرس یعبط هاچ رد یکبات

 تسد وت نزرد نسر دمآ افسوی

 هاچزوش نوریبو تسدنز نسررد

 سرا و اف هتک ماد تا رقم ترفآ جت
 تساد ابآتنحمجنکنی اهنوتنمیشن

 شسیوخ لصو راگزور دیوج دوز
 رسیمض زا تتفرهرابکینطوناک
 نسک دای ار دوخ یلصا نطوم
 ر مسسیلقا زا رود ینامزاب

 رپ و لاب یزیر هناریو نیردناک

 اپ هتسب یشاب هدنأم یبیرغ رد

 نک زاورپ ناکمال زارفرب
 نورب هچ زا ایب فسوب یفسوی

 تسسا هدش هگیبوشملفاغ نسر زا
 هاشداپ هاگراب ینیبب ات

 تن ۰ ۰۰.
 ۹ ی

 رم هب م

 2 کالا دونج ی « نار ان لیبی جا

 1 . نیحَتسَلاةکیالمل عوشخ و. نیقاحلا

 تامس یاعد ۲



)۲۵( 
 گجت سس بت ی حسب بت ی سس تست

 باستفآ و هام رون زا دوبرپ بارخدشاب نوچ شیورد هناخ

 تسسین راونا زجب یو رد مرجال تسین راوید وردنوچنابایب 9

 هن «تسا نیدحوم نینمّوم بولق « باتملاع تعلط نادهاش نکل

 یقرف قولخم زا ار قلاخ هک , نیهبشم درخیب نامدرم ماهوا و رس مس

 هتشادنپیتروصره لباق یالویه ار سدقم ءدبم یزاریش مّیکح هتفگبو دننکن

 دوحو تدحو ار شمان و هتسناد نکمم و بحجاو زا بکرم ار یدوحوم ره و

 زیت دنرآ شیپ و دندنبآرودره زیخ تسر رد ار قوشعم و قشاع

 نیا هب مالسلا هیلع قداص رفعج ماما ترضح زا یفاک لوصا رد

 دراد اریرود و دعب لامک « دنوادخ زا هدنب هک ینامز  هدش تیاور نومضم

 ِ . دشاب عاقو توهش و مکشب فورصم شتمه هک تسا یتقو

 دومرف ( ع) یسبع ترضح هک هدومن تیاور یفاک رد ترضحنآ زاب و

 لابقاوا و تسا ترخآ یوسب شریس هک یسک تساتفرعم و ملعلهاز اهنوگچ

 ها9 فوت کو ها

 نومضم نیا هب یفاک رد مالسلا هیلع رقاب دمحم ماما ترضح زا و

 اب نیشنمه نم دومرف یحو ( ع) یسوم ترضح هب دنوادخ هک تسا یتیاور
 ( ع) یسوم ترضح « دشاب لوغشم نم رکذب و دیامن دای ارم هک متسه یسک

 و امباذع زا ینعی ؟ دشاب وت ششوپ و رتس رد تمأیق زور یسک هچ درک ضرع

 دایزورنآ رد ار اهنآ مه نم سپ « دنیامن دای ارم هکیناسک دومرف . ایئاوسر

 تسود اراهنآ مهنم دنیامن نم هار رد رگیدکی اب یتسود راهظا و « منک

 باذع ار نیمز لها مهاوخب تقو ره هک دنشاب یناسک صاخشا نیا « مراد

 ۳۱۹/۲ یفاک ۳

 ۳۱۹ /۲ یفاک ۴



)۲۶( 

 زاارباذع سپ منک صاخشا نآ دای , اهینامرفان و نایغط ببسب ینعی « منک
 عفد اهنآ هب هقالع و یتسود تهج زا ینعی صاخشا ن زآ *هطساوب ِِِ
 فح

 "دواد ای . تسا دود تبرضخ را ةيتسلا رها ج باتک 1
 این ذلاتاوهشبهقلعتملا َبولَقْلا ناف  تاوهشلا لک کیاخضآ زذناو رذح
 مامتزاار تناهارمه ناسرتب و نازیهرپب دواد یا * . ینع ٌهبوُجعُم اهْلوقع
 ماریح یاهتوهش هب دنم هقالع یاهلد هک و بت یناطیش یاهوزرآ

 . نم تفرعم زا تسا هدرپ رد اهنآ یاهلقع

 یاهتمعن هب و « دنشاب ادخ دایب هشیمه هکیناسک لاحب اشوخ سپ
 . دنتشپب رد نطابب نکل دنتسه ایند رد رهاظب « معنتم نوگانوگ
 وات تاون اس ی دنزامن رد مئاد هکنانآ اشوخ

 10 نومضم نیا هب مالسلا هیلع ترضح نآ زا رگید تیاور رد
 لاحشوخیسومیا ( ع) یسوم ترضحب لجوزع دنوادخ دومرف یحو هک تسا
 هکیتسردب « یلاح چیه رد ارم دای نکم کرت و « ایند لام یندایز هب شابم

 دای ندرک کرت و , ارناهانگ ندرک شومارف دوش بجوم « ایند لام یدایز
 ۲ ار اهلد دنادرگیم تخش نم

 یرآ یرآ

 دودعم مهاردزا هب فسوی تبحص داد ناوتن ترخآ و ایندب تسود

 و برم زامن نایم « تسا هلیفغ زامن ءادا عقوم هک تلفغ تعاس
 :هدومرف قثادح باتک رد ینارحب فسوی خیش موحرم هچنانچ « تسا ءاشع

 ۴۹۶ /۲ یفاک-۵

 یگنس پاچ ۶۷ ةينسلا رهاوما-۶
 ۳۱ ةینسلا رهاوطا-۷



۳۷( 

 یمست و ءاشعلا و برفملا نیب نیتعکر ةولص بابختس اب رابخالا ترت کت دق

 تعکرودن ی تم ی اب رابخا ینعی* فعلا یتمکر

 :هافف ناسا هما او شنا
 هک هدومن لقن همأاقم هللا یلعا یسوط خیش بیذپت باتک زا و

 ترضحهکهدرک تیاور مالسلا هیلع قداص ترضح زا شدانشاب خیش موحرم
 تلف فا رد تسنروآ ایه وی هلال لا لس هخلاسو

 تمارکراد دوش بجوم ندناوخ هلفان نآ سپ « دشاب کبس تعکرودب هچرگا

 تساتعفروتلزنم و ردق اب رایسب دنوادخ دزنهک یلزنمب ندیسر ینعی «ار

 زامن نایم دومرف  تلفغ تعاس تسا مادک ادخ لوسر یا درک ضرع یسک
 "ءاشع و برغب

 (ع) 9 توصح رز یی ساب عیارشلا للع باتک رد قودص و

 کربلا یف اول دندومرف لوسر ترضحمک هدومن تیاو
 111 ناثروی اهن اف نیتفیفخ

 ۲ ؛ تب کیع تعکر ودب هچرگا

 رد و ۷ ةَتجلا یه و مالتلاراد رگید ربخ رد و دیوگ یم قودص

 ۱ . دوشیم تشهنب بجوم هک تسا دراو رگید تیاوز

 لقن لئاسلا حالف باتک رد هرس سدق سواط نبدیس تیاور رد و
 اس ات یوم تیم کس اف ایت اما لوس ما فاق هک هق
 رگید مامت هروس کی ینعی ۱۴ اهنت دمحلا *هروسب تعکر ود نآ رد دوش یم

 . دوشیمن هدناوخ زامن نآرد

 رهزا و یتشهب ار دباع هک تسا یتفارش اب گرزب تدابع هچ سپ

 ۲۴۳/۲ بیدهت ۹ یگنس پاچ ۱۷/۲ قئادح 4۸

 مق پاچ ۳۱/۲ عیارشلا للع -۰

 نارهت پاچ ۲۴۸ لئاسلاحالف - ۲ ۵۶۵/۱ هبقف -۱



)۳۸( 

 و رود یبیع ره زا تشهب لها یلب , دهد یم یئاهر یتلع و یبیع هنوگ
 هزیکاپ ادخ یاضر ریغ هب یا هقالع ره یدیلپ و سجر زا و « دنآ هزنم
 ۱۳ هفوُجیف نیبلق نم لجرل ٌهللا لعج ام : تسا دیجم.نآرقرد و « دندرجم

 . دجنگن لد کی رد تبحم ود

 یسیارحم ود رد یور کیب ات دوسش باجتسم وت یاعد یک

 هدیسرنومضمنیاب مالسلا هیلع قداص رفعج ترضح مامهمامازا و
 ۱ ارادخ ریغ ادخ مرح رد هدم یاج سپ تسا ادخ مرح بلق . دندومرف هک
 لزنمه درکهچ ز اریغ تس امهن اخهناخنی اک لدردرب هقلح دزنانأج کیپ هنیشود

 دیجمنآرفرد هک میلس بلق ریسفت رد نیرحبلا عمجم رد هچنانچ
 نونب الو لامعفنیال موی ۰ نوتعبیموی ینزْختالو ین نت ارعش *هروس رد
 ترضح ءاعد تیاکح ینآرق مالک نیا هک ۱۵ میل بلقب لا یتآ نم الا

 و لام هکیزور ارم نادرگم اوسر ایادخ دنک یم ضرع هک تسا ( ع | میهاربا
 ون ها شب میام ساق ایفک کت آ رک قتهک شک عفت نزار

 بلق زا دارم هدش هتفگ و.هدومرف نومضم نیا هب عمجم بحاص

 هوس هفالع وقف اب نت ده نا وع اس ماص زا ملاسمک تعنآ یلد میکس
 تا ترضح زا ینعم نیا هچنانچ . دشابن ادخریغ یزیچچیه

۱۶ 
 ::تسا ها تیاور

 یتعسوابلاجم « ماقم نیا رد مالک هچرگا و دم !نایمب لدزا نخس
 دراد مزال

 رسد تقو ات راذگب نامز نیا رگجنوخ نیا و نارجه نیا حرش

 ۴ هیآ بازحا هروس -۲
 ۱۴۱ لصف قودص رایخالا عماج -۴

 ۸٩ هیآ ءارعشلا هروس -۵
 ملس هدام نیرحبلا عمجم -۶



)۳۹( 
 سست سم سس سس سس سس

 زا یاهمشب درد لها ق قاوشا جییهت و « روسیم ردقب تسا مزال نکل

 . دوش هراشا لد لها فاصوا

 تسا هتفرگلد ثیدح ملاع ود هک تس | تفکش سبکی سا نا اف یر یصب

 مسیوگ هچ لفاغ مدرم اب لدز میوگهچ لدابوگب دش نوخ لد وچ

 تسار دوش یکنیامسریک اجنآ نم تسااجنآ تسبوبحم هک اجنآ ملد

 مسناتسلد زا دوب یک یناشن میناشن یب دوخ لد زا متادوچ

 هچ اهنآنایم و تسا مادک بلق و تسیچ حور دندیسرپ ار یفراع

 داد تاوان ا تست

 یسناد وترگید وکم لد زا نخس یسناشن منوخ رد هک دشاب اور

 ينأحم ریجنز دینابنجم نسیچام و نیچ تیدح نماب وگم

 دوسهچاهنآ تیاکح « تسا بوخ ندش فوصوم لد و حور تافصب

 تب ذکت و ادسرت ناب چ اه داد یاری که درهم دبی هک

 زا نوچ نکل ۱۷ هلیوأت مه لو هملعی اوطیحُ ملا اوبذَک لب هک دنک
 ناسنا تقیقح هک میوگیم ارصتخم تسین هراچ قدص هّبحا *هراشا لاثتما

 برق زر یرف همه بنا هیچ ناجی تا عمارت نمود نایت

 ملاع یرگید و « دنیوگ رما ملاع ارنآ هک لصو رد لصو و رون رد رون و تسا

 د نارجه و تملظ رد تملظ و دعب رد تسا دعب همه اجنآ هک یگناگیب

 بلق هارمه رما ملاع زاتسیرکذ حور و ؛ دنیوگ قلخ ملاع ارنآ و« نارجه
 رسیکی « دنا هنخاس لد نیرق قلح ملاع زا تسا یرکذ سفن و .« دنا هدرک

 هسچنآ و ؛ تسا لالجب مئاق و رپف رس یرگید « تسا لامجب مئاق و فطل
 و درادیاح رهق و فطل نیعبصا نایم هک تسا بلق تسا ناسنا هب عجار

 ناهح هب سفن و حور زا کیره ۰ دزیر ورف مه زا گرمب یناسنا بیکرت نوچ

 د-نک ینیرق نآ تعیاشم تسا ناسنا تفیفح هک بلق و « دنک عوجر شیوخ

 ۳۹ هیآ سنوپ هروس ۷



)۴۰( 

 واگنر و هدرک یوب لابقا و هتشاد وا اب سنا و تفلا « تبحاصم تدم رد هک
 یناسفترکا ی لصو و رورس و رون ناهجب هدش یناحور رگا . هتفرگ
 ةرامال یفتلا را ددرگ یلتبم قارف و هصغ و تملظ ملاعب سفن اب هتشگ
 و یی تل اي لا ۱٩ کی نی یتلا کنقن کوذعیدقآ ۰ وُّسلاب

 ۲* نیرقلا سیف نیقرلا دعب کنی
 رومی گرو شک مک منو نیفزرفر ناف تار یو نا زیپ

 رگید هک ددرگ لد عبط و دیامن رثا شتاذ رد غبص و شاقتنا ررکت و نامز

 مسمیولق یلع عبطو هوش یکیروا ابو ده اب ها دن یوزر ی ور جم

 ۲۱ نونمویال مهف مهرفکب اهیلع هللا عبط لب نوبسکی اوناکامب
 هیات رک عیطتم امت لو یت :امیا تغبص و شقن هک مه یتعامج و

 و ناضیالا مهبولق یف بک کتلوا ۱. ها نم نتخا نم و هل بم
 9 دنا تیم ما ات ۲ هتم حورب مهدیا

 تسپ هب ین دشاب شرع زارف لد تسه زبن لد ارم یگوگ یمه وت

 تسد بآ دیاشن تبآ نآ زا کیل ۰. تسه بآ مه نقی هربت لک رد
 یتشادرب لدلهاز لد ببس نیز یتشادنپ ار هدولآ نیا وت لد

 آ ردنا رحبردوفال نیا نک کرت ارس درادیم ۱۳0

 سست ز:لاقا دیر .ینننشزآهدب لب یادف نی
 یوش رهوگ یسر لدیحاصب نوچ یو رمرم و هراخ گنس وت رگ

 ۵۳ هیآ فسوب هروس -۸

 ۶۴ /۷۰ ج راحب -9

 ۲۸ هیآ فرخ ز هروس -۵۰

 ۱۵۵ هیآ ءاسن هروس و ۸۷ هیآ هبوت هروس -۱

 ۲۲ هیآ هلدأحم هروس و ۱۳۸ هیآ هرقب هروس -۲

 ۵۴ هیآ هدعام هروس -۳



)۴۱( 

 ینعی ۰۳۳ یجنف داهب ٌزجتخا ادب هللا محر دندومرف هچنانچ

 تا ین سین هتک تی دینی ها هکگسمش هک ار ءهدنب دنوادخ دنک تمحر

 . تفای

 چسسیپم رس ربهر ز اپنت ورم نیه سد اه

 رطخ و فوخو تفآ رپ سب تسه دفع ننآ رد هک ی نا یپ

 روتر مکس ری یتیم هم وش میلستن سپ ریپ یتفرگ نوچ

 یار تفاوت ییوگت اب قافنیب یا رضخ راک رب نک ربص
 هب و دنک تلالد دوصقم هبعک هب اروت هک یقیقح یامنهار و یداه

 .تسین رگید سک مالسلا هیلع رصع یلو زج دناسر تقیقح لزنم رس
 مدرکنامیلسغرمابهلحرم نیا عطق هار مدربدوخبهن اقنع لزنمرسبنم

 یسستسار و یتسرد و تقیقح هلفاق رالاس و هاش ناب ارت هکنانآ و

 دندیناسر وتب عورف و لوصا ینعی یزیچ رهرد ار شتایادهو دندومنتوع د
 وتتیربخ هچنآ هب ارت هک دنشاب وت ناتسود اهنآ , دندرک لح ار تلگشم و
 ..قنک تلخ سا نا رف

 یدوب هچ یدوب یکی ودره نیازا یسیبط اي یبیبحمنیلایب

 هکروخم ار هللا دابع نانزهار و نیطایش تاسیلدت بیرف نم زیزع

 . دننکیم توعد لطاب هارب ار لاهج و ماوع و هدراذگ دشرم اردوخ مان

 یدزیا ناسقشاع یوه و یاه یدوخیب وینز یشیورد فال

 دسنک رک و روک وت رهب ار شیوخ دنکروابرخ وت زا نیاک یرخ یا

 تسد داد دیاشن یتسدرپب سپ تسهیور مدآ سیلبا یسب نوچ

 لک یک تک ی ینک یم مهوت شجنگ وت هکنآ

 رد نو و هتشادنپ هناسفا ناسب ار نخس نیا نامدرم مومع

 دوخ (ع) نامز ماما هب لسوتم دیاش و دیاب هک روطنآ تائالتبا و اهیراتفرگ

 یظفل توافترصتخم اب ۷۵ هبطخ هغالبلا جپناس ۳۴



)۴۲( 

 ۰ معما هوا لس ی آ هنتسخ یاح تهمت ی کا ازت
 تسسا تبیغ هدرپ تشپ رد هک نامیا ملاع قرشم سمش نآ هصاخ تاکرب

 ات تم راک لب لاتعا خب کا دم سرود رپ
 تاضویف زا هزادنا هچ تهج نیمه زا و دنشاب سدقم دوجو نارگنم ( ادخب
 . دنا هدنام بیصن یب و مورحم یهلا یاخس و دوج مات رهظم نآ

 یسلک هن یوزج هکناز یکاله وت یسلسکب رگ ایلوا روضح زا
 دنشکیم یفرطب ار هراچیب ماوع ینامز ره هک مه نزهار ناو اف 3

 . دنناودیم یتمس هب و

 درب یم ار شرس دبای شسکیب درسب او نامیرک زا وید ار هک ره

 تساادجیوزکنادم اریسرکو شرع تسادخدرملک سفن و لک لقع

 وج قلخ لقع و تسارحب وا لقع وا لقع سکع قلخ یاه لقع

 درساو تناهرمگ تسدزات درخ اب نک نیرق ار یوزج لقع
 2 سم ورم

 دوب مسیپم,دی ق 9 دوش تیپ نا :لها زا ون تشذ

 . دش دهاوخ

 سم لزن ا و هللا رکذل بلق مت نا اونمآ 1 نای ملا

 تسقف دم الا مع لاطف لب نب باتلا اوت نیذلا 6 اوتوکیالو قحلا

 . نوقساف مهم زیئک و مهیولق

 و دنتفر نایم زا هک مه مالسا ناگرزب و یقیقح نیلماعءاملع

 و دندرمش تمینغ تصرف تقیقح یب لاهج « دندش بایمک امنآ صاخشا
 سا شات بوم اف فید اف مت یخ اهم ناو

 نامزلارخآرد دنیایب دندومرفهچنانچ « دندومن یلتبم ریوزت مادب ار مدرم

 لظنح زارت خلت ناشاهلد و تسا لسع زا رت نیریش اهنآ نابز هک یموق

 ۱۶ هیآ دیدح هروس -۵



)۴۳( 

 . تسیناهنآ بلق رد تیالوو نامیا توالح هک تهج نیا هب ینعی ۲" تسا

 دوبنسستخورفا رونب لد غارچ دوب نتخومآ نید ملع یدیرم

 !زکگره تخورفا غارچ رتسکاخز ؛زگره تخومآ ملع هدرم زا یسک

 درکنایبینعم نیا زا اج نیدنچب درکناسمز رخآ هصق هجاوخ وچ

 دشنامسآ رب همه نید مولع دش نابش رگ و روک هک نونکا نییب

 هنومن ملاع رد تسا هداتسرف هسنوگچ ات لوحا لاجد رگن

 یسامن دوخ یوزا زگره دیاین یطفانشآ قح اب تساروک یسک

 ءهمئا نیعبات و مالسا ءاملع نشور هار هک قح هارهاش هلمجلاب

 نیازا هک یسک و « تسین دیدرت و هپبش لباق و میقتسم و حضاو تسا راهطا
 . تخادنا تلالض هب اردوخ هتسناد « دتفا رانکب ادیپ عیسو هداج

 نم باتک رد « تسا هلیفغ زامنب قلعتم هچنآ نایب هب مینک عوجر

 رقاب دمحم ماما ترضح زا تلفغ تعاس ود نایب ماقم رد هیقفلا هرضحیال
 تقوزاار دوخ بش یاهرگشل سیلبا : نومضم نیاب هدومرفلقن مالسلاهیلع

 رگشلو« دنادرگ یم رشتنم و نپپ برغم یخرس بورغ تقو ات باتفآ بورغ

 دنکیمقرفتم و نپپ باتفآ عولط تقو ات رجف عولط تقو زا اردوخ زور یاه

 لقن نومضم نیا هب هلآو هیلع هللا یلص ادخ لوسر ترضح زا و
 دیرببهانپ و تعاس ود نآرد ار دنوادخ دای دیئامن دایز دندومرفهک هدومن

 ناتدوخلافطادیهدب هانپ و یو یاهرگشل و سیلبا رش زا لجوزع دنوادخب
 ۲۷: تشاب تلفع :تفو تع او نا هک تعاش ون ارق ار

 ناگدنبتعاس ود نآ رد هک دراد ار ششوکلامک ناطیش هتبلایلب
 دنی امنکرت ار برغم و دادماب زامن هک دزاس لفاغ دوخ یالوم دای زا ارادخ
 یاهباوخ لیوست و تحارتسا و باوخب رفاو لیم ثادحا دادماب فرط رد

۶ 

 ۵۰۱/۱ هیقفلا هرضحیال نم -۷



۴۴( 

 تار تل سلاع رد اتم اب لس یر فر رک هوش ان رم نیر
 ار هلطاب روما هب هجوت و هدرک تیوقت ار هدئاف یب *هدوپیب نانخس ندینش
 دنا میره یخ ون مان امت وا امهههولج اهن آ رط اش یوطت رد
 رون ملاع هب هجوت و دنوادخ زا ار ادخ ناگدنب بش و زور لوا زا هچنانچ و

 ناسشلوغفماسپینار توهص هقالق و ایند:تخاربو دومت لفاغ یراگتسر و
 اهنآربتملظودبایتسداهنآربتلوپسهب رگید یاهتعاس رد هتبلا , تشاد

 سپ .ددرگ دساف و هایس تیصعم یکیرات زا ناشبش و زور همان و یلوتسم

 . دنوش هایسور و هایس همان

 رونای دیشروخ اب هلباقمب یرصنع ملاع ماسجا تیسارون هچنانچ و

 هریتو کیرات دشابن یسوسحم رون لباقم هک یمسج ره « تسا سوسحم رگید

 هک نامز ره . تسا یئادخ رون اب هلباقمب مهاپلد همه تینارون « دنام
 ددرگکیرات و هایس لد دومن یور ایندب و دش لفاغ دنوادخ دای زا یناسنا

 ۲۸ رو نم لا ون خم ل ن
 ءایض یب دنام هک لد نآ هناخ

 دوپج ناج نوچ تسکیرات و گنت

 ار وت رم لد نینچ زا رتشوخ روگ
 گنردیب یا ءهداز مدآ رخآ

 دش هتخپ یهام نطب رد تسنوپ

 نون نطب حبسم وا یدوبن رگ

 حورویهامنت و ایرد ناهج نيا
 دستساز یه ام را توت سر

 !ترضح ز ارضالخ بابز د یفاک باتکر د

 ؛اسسیربک باتفآ ِّ

 دودو ناطلس قوذ زا اون یب
 ارت رب دوخ نت روگ زا رخآ

 گنت روگ نیز ارت دریگیمن لد

 دب حیبست زا تسین ار شصلخم

 نوگعبیات یدب شنادنزو سبح

 حوسبص قوذ زا بوجحم سنوی

 دیدپان و تشگ وحم یو رد هنرو

 ریما ترضح زا( ع) اضرلانسحلایب

 رپباریگ دنبوشتسرپ دنا درگصلاخ هکبسکلاحب اش وخ . هدومرف تب اور( ع) نانموم

 ۴۰ هیآ رون هروس -۸



)۴۵( 

 دونشیمششوگ هچنآب شندش لوفشم هب ارادخ دای دیامنن شوم ارف و دنوادخ

 دوسشن نوزحم و نیگمغ و « ایند لها تاییغرت و ایند یاپتبحص زا ینعی

 ۳ او غاش زا هدش اطع یو ریغب هچنآب یو هنیس

 نیاب مالسلا هیلع قداص ترضح زا یفاک رد تدابع باب رد زاب
 مد آرسپ یا : هدش هتشون حیحص تاروت رد دندومرف هک تسا تیاور نومضم

 . نم شنسرپ تهحب ایند یاه هفالع و اهتوهش زا اردوخ بلق نادرگ غراف

 9 رقف هار هک تسا نمرب و « قولخم زا یزاین یب زا ار تلد منادرگ یم رپ

 تبس فوخ ینعی مدوخ فوخ زا ار تلد منادرگرپ و میامن دس ار وت هقاف
 تاحردباتینک یرود اه مارح وا و. نیت امت مایق تعاطا و تدابع هب هک دوش

 رپ« نم تدابع تهحب اردوخ لد یتامنن یلاخ و غراف رگا و « یسرب هیلاع

 یریگولح تا هقاف و رقف زا رگید و ایندب یراتفرگ و لغش زا ار تلد منکیم
 ششوکو بلط هب اروت منک رادگاوو مدنین و منکن دس ار ترقف هار و میامنن
 ۳ تدوح

 دنآ دیرورپه دنبشورد وخ هج اوخهک نکم دزم طرشب نایادگوچ یگدنبوت
 تسینراوازسهناگی دوبعم ناگدننسرپ و یفیقح بوبحم قاشع هتبلا

 تسادیدحت و فصو زا هزنم هک یهلا لاثمیب تعلط و لامج ریغب یهجوت هک
 . دنغراف ربغ لایخ زا و دوب تسود.یوکب ناشیا لد یور , دنشاب هتشاد
 لصحمب تحاحهچ میفیرح کین نوچ یتسرفهچ مغ تسهدیم ناجویدرب لد

 دراو نوسمضم نیا هب مالسلا هیلع قداص ترضح زا یفاک رد زاب
 نسیرت ربو لصفا دندومرف هلآو هیلع هللا یلص ادخ لوسر ترضح هک تسا
 نوشعمهک یسک لثم سپ . دنوادخ شتسرپب دشاب قشاع هک تسا یسکنامدرم
 هسنوگنیا تسا قوشعم نآ هتفیرفشلد و دریگیم رانکرد و دسوبیم اردوخ
 ار دوخ لد و دراد لوغعشم تدابع هب اردوخ ندب و . دشاب تدابع قشاع

 ۸۳/۲ یفاک ۰ ۱۶/۲ یفاک -۹



)۴۶( 

 دنوادخ تدابع هب و « دنادرگ یلاخ و غراف *هقالع و توهش و تذل ره زا

 یستخسب یو یایند هک درادن کاب یسک نینچ سپ « دشاب شوخ و رورسم

 ۳ رع ا ب

 یسسشئآ لگ یوب مرتسبزا رحس شوغآرد ار شلایخ مریگوش هچ

 وتقایل زا هبترمکیب لاعتم نانم دنوادخ هک ار یناسنا یلب یلب

 و هیلزا تایلجت راوناب ندش رونم قتال اروا ینعی . هداد زایتما تفرعم

 م اقمبلوصو هتسیاش و هدینادرگ دوخ لاثمیب لامح تعلط *هعشاب قارشتسا

 نایاپ یب تالامکب روعش زا هک هدومرف صوصخم شسدقم تاذ تفرعم لامک

 جاهتبا و عوشخ و عوضخ و رورس لامک اب سپ دوش دنمهرهب هیهلا ریظنیب

 "هبتر هب و دیآرب یقیقح دوبعم نآ شتسرپ و یگدنب و قشع راهظا ماقم رد

 لات زع و نر و یه زی ناز زا تف الخ

 یا ینعی "۳ . نوکیف ْنک ءیش لکل لوقت , ی یو ی

 مهد ار دوخ لاثم اروت هکنیا ات وشرادربنامرف و نک تعاطا ارم

 دوم رفز ابو. دوش یم وشب یزیچ رهب یئوگب هی یق ی عج هک ریج زی 7

 مدآ رسپ یا ۲۲ (یلجال کتفلخ و کلجال ةایشالا تقلخ ) مدآ نبای

 دوخ رهب اروت مدومرف داجیا و وت تهجب اراه زیچ همه مدومرف داجیا

 یروخن تلفغب ویرآفکبینانوت ات دنراکردکلفو دیشروخوهمود ابوربا

 یربننامرف وتهکدش ابن فاصنا طرش رادربنامرف و هتشگرسوت رهبزا همه

 اردوخزیزع رمع و سیفن تاذ هک تسا فاصنا و لدع زا رود یسب

 برقو روضح تذل زا ار شیوخ و دراد لوغشم ایند هایس زینک اب یزابقشعب

 ضرع رد و دیامن مورحم یدبآ رورس و جاهتبا و لامج و روت رخب نآ راوج

 ۸۳/۲ یفاک ۱

 ۳۲۸۲۲ ص هینسلا رهاوجلا ۲۳

 ۲۸۱ ص هینسلا رهاوحلا ۳



۴۷ ( 

 ناددرگ دنم هقالع ایند رادغ ه زوجعب ناهج ود قلاخ تبحم فیدر و

 ۳۴ :ةیظع ملظل کرفلا
 ناگکما ؟هریاد زکرمیا

 یتوسان رسهاوج هاش وت
 ینامسج قعالع ز یکات

 هارب مشچوت رهب ز کلم دص

 یوش دوجو کلم یلاو ات

 خنک یاب تب یوزر
 رود یسلقع فراعم ز یک ات

 دای یراین لصا نطوم زا

 یدرز خر هن ناور کشا هن

 یسکهچنیبب وآ دوخب مدکی

 یرسرادرب نارگ باوخ نیز

 یتسپنامهوتصشوت رمع دش

 یدزسن یمدق ادخ هار رد

 یسنامسج قگئالع ز یتسم
 داببرمع هصالخ هداد یا

 شابم هانپ هثیطخ شیب نیز

 لسطاب هرب یور دنچ ات

 دسسنویپ ربب رورع لها زا

 مسن بقفار ریقغل یبوط

 ناکم و نوک ملاع *هدببز یو
 یتوهال رهاظم دیشروخ

 ینام دوخ تعیبط هاچ رد

 یسندع رد ز فرخب عناق

 هاچ زا آرب رصم فسوی یا
 یوسش دوپش ریرس ناطلس

 یسسستفخ ال رتسبب زورماو

 رورفم سح میلاع فراخزب

 داشلد بعل و وهلب هتسویپ

 یدرد یسب هچ ون هللا هللا

 یسفنمه هکب و لد هتسب هچب

 یربخ لد ملاع ز سرپیم

 یتسم بعل و ول ؟هدابزو

 یدزن یمفقر فو حولرب

 یسننادیمن و یکهدش اوس ر

 داشلد بعل و وهلب هتشگ یو

 شابم هانک رحب یباغرم

 لطابلا قهز ناوخب هرابکی

 دنبرد نالد هتسکشب اردوخ

 مس وب فف او نیزحل یرشب

 ۱۲ هیآ نامقل هروس ۴



)۴۸( 

 (ع) قداص ترضح زا نومضم نیاب یفاک لوصا باتک رد زاب

 چبیهرد ارم یسوم یا دومرف ( ع) یسوم ترضحب دنوادخ هک هدش تیاور

 ۳۵ دناریمیم ار لد نم زا یشومارف هک نکم شومارف یلاح

 تم ایق زور ردهک تسا دراو نومضم نیاب باطتسم باتک نآرد زاب

 دشاب هدیشوپ اپمارح زا رظن هک یمشچ مشچ هس رکم تسا نایرگ یمشچ ره
 > زا هک شچ و دشاب هدیشک یرادیب ادخ تدابعر د هک یمشچ و

 دزبرب کشا دنوادخ ۳۶

 هصفورکفرد تسناسرت قارف ملا زا هک ردقنآ تفره اب قشاع هکلب
 تساتقاطیب و رثاتم. نارجه یخلت زا شتبحم ماک یردقب و تسین باذع

 لیمک یاعد رد م السلا هیلع و هچنانچ . تسین نایب ار شفصو هک

 یبرن و یالوم و یدیس ویهلا اب ینبهف درک ضرع هزعلا بر ترضح رد
 ی کفارف یلع ربضا فیکف کیاذع یلع رب

 هجنکش رب میامن 02

 بارطضا و فوخ *هدمع . وت زا یرود رب مسسنک یرابدرب هنوگچ سپ وت

 یاوه و ناطیش مادب یراتفرگ و تبقاع ءوس زا هناگی دنوادخ نا ۳

 زاو بوجحم یقیقح بوبحم ءاقل تداعس زا ار اهنآ هک تسا نیا هراما سفن

 . دزاس مورحم ادخ *ایلوا و دوصقم *هبعک راوج برق

 یث آهن اخ نور دهک یدرکهچ نورب ردوتهک دندادن مهر مرحب متفر هبعک فاوطب

 شنانینزان صاوخ و نیرهاط ءایلوا و هناگی بوبحم تبحمیردقبو

 هکهدومنناشرارقیب تقیقح سمش لاثمیب لامج تعلط هعشا و هتفیش ار اهنآ

 ۴۹۸/۲ یفاک -۳۵

 ۸۰/۲ یفاک -۳۶

 ۷۰۸ سوواط نبا لابقا ۷



)۴۹( 

 و یراز زور و بش و دنرادن روظنم ءاقل تداعس هب لوصو زاریغ یزیچ چیه

 تسانارجه رهز یخلت و قارف شتاب ءالتباتهج زا ناشناغف و دایرف و هلان

 زا اراهنآ یبوبحمچیهو دنکن لوغشم قح دای و رکذ زا اراهنآ یلغاش چیه و

 تبرش زج یتبرش چیه ار اهنآ *هنیس ترارح و دزاسن فرصنم ناشبولطم

 بوبحملصوبتارم زا *هبترمب نیلصاو زا یضعب هکلب « دنادرگن نکاس لاصو

 نا دعوا هه اه او یا اس تفت افت

 ردعوقو مون زا ! ناغف و هلان بوبحم لصو نیع رد « کلاس بوذجم هن

 لوکشکرد یئاهب خیش هچنانچ دنا هتشاد لاصو تمعن بلسو قارفو نارجه

 .هدومرف یراعشاب شلثمت رد ینعم نيا هب هراشا

 نوسحشمتقیقح رارساب نآ نونلاوذ تیالو رصم یلاو

 مدوب رسان و رضاح مرح رد مدوب رواجم هبعک رد تفگ

 مدیدیسناج هتخوس ناوج هچ مدید یسناوج هتفشآ هک ات

 لاوتس فطل رد ز یو زا مدرک لاله وچمه هدش درز و رغال

 : ست 9 دو رس ؟ه.چ رهب هدش درز و رغال

 ماهدسش یراگن یور قشاع ما هدش یراب قشاع نم تفگ

 تسا کیرات وازاتزوربشوچ ای تسا کیدزن وتب رای شمتفگ
 رمع همه میوا ءهناشاک کاخ رمع همه مسیوا هناخ رد تفگ

 .تسا نوخ شقرف تنحم زا ملد تسا نوزفا دعب ز برق تنحم
 لاصو دیما زج دعبرد تسین قأرف میب زجب برق رد تسین

 هتفک نوع ناتکی مه یناب اس فر اغ نآ هچفانج
 هجیر هبانوخ منز مهرب هژم هجیووجیگ نابوخ تسد زا ملد
 وب روت ۱ ی بوچ ات

 ِ ۱9 ۸ مه ناو اوج کل

 ۲۱-۲۲ هیآ رهد هروس -۳۸



)۵۰( 

 هشت آ کل توی تسدزاار ملق نانعرامشیبتاضویفزا یمورحمورایسب یرود

 . یکدنا رایسبزاو تسا یکی نارازهزا دش بوتکم

 تسارایسبنخس هنرویوش هدرزآلد هک مدیسرت لدمغ متفگبوتاب رصتخم
 دی هو نوه رایهاوهوتا رک ۰. ..ناسسسر نم مهرداد

 حابصم باتک رد هک تسنانچ هلیفغ زامن یگنوگچ و تیفیک اما و
 ملاس نب ماشه زا « یسوبکاخ ناشیارب ایت دات هک سس وط میش نیمی اا

 تعکر ود هک یسک دندومرف هک هدومن تیاور مالسلا هیلع قداص ترضح زا
 دمحل اهروسلوا تعکر رد دیامن تئارق *اشع و برغم زامن ن ایم ترا کی یافت
 یداننف هی ردقن نل نآ نطق ًابضافم بهذ ذا نونلا اذ و : کر ابم هیآ و
 هل اجَساَف نیملاظلا نم ثْثک یتا گناخبس تن الا هلال ن [ تاملظلا یف

 هکرابم هروس مود تمکر رد و نینموملا یجشن کیاذک و عن هان
 وبا یف ۵ ملی وه ال اهملعیال بیل حتام هد و هیآ و فعل

 پف یر بالغ یف دیار ابقَب قرَو نیل طقنت ام و رخبلا
 دشغراف رز ی زادعب سپ . نیبم پاتک یف الا سبای
 کنا ینا مهللا دیوگب و دنک دنلب ندناوخ تونق هب اردوخ یاهتسد

 ناو دمحم يلآ و دمحم یلع یلصت نا تا ال اهملیال یتلا بلا حتافعپ
 دمحم آ و دمحم یلع مت نآ نتفگ زادعب ینعب اذک و اذک یب لعفت

 یلعرداقلاو یتمعن ۶ نا مهللا دیوگب دعب دنک رکذ اردوخ تماس

 مال هلو هلو دقحم قحب کلا یتجاح ملت یتبلط
 لاوتسهک ارهچنآ دیاامرف اطع دنوادخ ار تجاح دنک لاوتس و . یل تیم
۳۹ 

 فطر باسزا تینا لو هجا فک یخ یا یفکا اش هیت

 هک تسا تهج نیا زا هکلب تسین طرش نآرد ندناوخ هتسشن ینعب تسین
 ۳ 4 ث ۰۰ ی

 ٩ ۴ دجپتملا حابصم -۹



)۵۱ ( 

 لفاونقلطم رد تسا لضفا ندناوخ هداتسیا هچرگاو دوجس عقومات مارحالا

 داش تا اش هان اس تک يک هوس ان یا

 ۱ تن ی

 دیامرفتمارک زامن نیاب تبظاوم قیفوت ار ناتسود یلاعن دنوادخ

 ار ینایتشآ نسحدمحم نیدمحا یناف مرجم هدنب نيا یلاعت هللا ءاشناو
 هتیامت اب ویخ ء اعم بت

 ربخ سدق ملاع ز هدروأک را کین یمان همان نيا

 تل اتلا بلا هنعفا
 دیس یلع مالسلاو هولصلاو

 متاخ دمحم نیلسرملاو ءایبنالا

 نیرهاطلا نیبیطلا هلآ و نییبنلا "

 ق ه۱۳۵۳ هنس روهش نمرفصرهش یف همامتال تقفو .دقو

 اپیف سولجلا طوحالا ناک نا و دیامرف یقثولا هورع رد -۰



7 



 ءاعدلابادآ



 رویرهش زا سپ ارهاظ هلاسر نیا
 هقف و هدش هتش اگن یسمش یرجه ۱۳۴۵

 تسا هدشیروارگ پاچ هیدمحا هی ده 9



 ٍمیحرلا نمحرلا هللا مسب

 (۲) " مکل ٍبجتْسا ینوعدا کو لا

 قسح رد نانم دنوادخ تمحرم و فطل راپظا ماقم رد همیرک هیآ

 قلاخوفوئر راگدرورپ هک ۰ تسا نیا شدافم و تسا نینموم مومعو ناگدنب

 و یو یند زا ) دوخ یاهیدنمزاین و جئاوح *هیلکرد هدومرف امش نابرپم

 و «تسین مهارف امش یارب اهنآب ندیسر *هلیسو رهاظ بسحب هک ( یورخا

 < هدهع رد ارنآ عفرای ماجنا و هدش لکشم و تخس ًامشرب هکیرومآ نینچ مه

 هارشیوخرطاخب ار یدیماان و سای تلاح. دینیبیمن دوخ یگاناوت و تردق

 نالف عفر ای «رما نآ ماجنا ای , جئاوح نآب ندیسر هک دیشوگن و « دیهدم

 هکلب , تسین ربذپ حالصا راک نیا اي « تسا رودقم ریغ و عنتمم «یراتفرگ

 تادوجوم ءهمه و امش یاناوت و اناد راگدرورپ هکارمو هدوبراودیم !نم تمحرب
 مسنابرپم و میحر دوخ *هدیرفآ و قولخمب تبسن و متسه یتسه ملاع
 . مناسرب ناتدوخ یاه هتساوخب ارامش ان دیناوخب

 رمادنچ هجوتم دیاب لجوزع راگدرورپ زا ؟هدنراد تساوخرد هتبلا

4   2 ۳۳ 

 تسا هدش پاچ هی دمحا هی ده هلاسر هم دقم ناونع ۵ب البق هلاسر نیا تا

 ۶ ه هیآ رفاغ هروس ۲



 و یرادان و رقفب تافتلا و « دسانشب ار ناهج راگدیرفآ هکنآ-۱

 دنادب و , دشاب هتشاد ناکما ملاعتادوجوم همه و دوخ یناوتان و زجع

 نریع ورصحم یسم هک تسا دنوادخ سدقم تاد قلطمیاناوت و زاب این یباهنت

 دضنمزاین دوخ ءاقب و دوجو رد تانکمم هیلک و ؛ تسا هویح و دوجو تقیقح
 رهتتاب یم هنأش یلاعتواب

 ۳۰ دیمحلا ین لا هللا یلا *ارقفلا متنا سانلا اهّبآ ۳

 تشادنارت را دوس واو « دوی یییع یتاذهک یویچ هک تا هاو بای
 .هدومن تفایرد و هتفرگ شیوخ ریغ زا ارنآ هتبلا دش نآ یاراد را

 شخبیتسهدوشهک دناوت یک شخب یتسه زا هتفایان تاد

 ییتنم « تسا یضراع اهنآ یتسه هک هنکمم تادوجوم عیمج سپ
 تیام یی اد یا و تا شاتر هک یا دل یوم فوق

 ۴ تسا هیلامک تافص میمج ممجتس هک
 رفعج نب یسوم ترضح زا همحرلا هیلع قودص دیحوت باتک رد

 دندرکضرع مالسلا هیلع قداص ترضحب یهورگ هک هدشتیاور مالسل اهیلع

 . دوش یمن باجتسم ام یاعد یلو میناوخ یم ارادخ و مینک یم اعد ام

 ۱۵ هیآ رطاف هروس -۳
 یسنتح تادوجوم مامت هک تسنادو دش رما نیا هجوتم یسک هچنانچ ۴

 . دنراگدرورپسدقم تاذب دنمزاین و جاتحم دوخ ءاقبو یتسهرد ایلواوءایبنا

 زا )۰ اریا هکر ع نانو نقنآد لا یادهنار تام اههدکرر آب اینک
 زا یضعب دننام هن « دناد تجاح نآرد هطساو و یو و

 نآ بحاص زا اردوخ تجاح دنوریم هکربتم عاقب رد یتقو هک سانلا م

 نیا هتبلا هک تسوا تجاح نآ ءهدنروآرب هک دنراد نامگ و 0/0

 .تساادخب کرش ینعم



)۵۷( 

 دیسانش یمن هک ار یسک دیناوخیم امش هک تسا نآ تهج دندومرف ترضح

 اروا ۵

 دی امن لوکومشیوخ راگدرورپ دید حالصب اردوخ ؟هتساوخهکنآ ۲
 اه راک تتفاعرو رویا مامی ات دو ناگدنب حلاضتب ملاغهک تسوا طقف ار

 رمانآعقاو رد یلو دناد دوخ ریخ و حالص ار یرما صخش اسب هچ و « تسا

 هت 2 دشاب رش یو یارب

 و و یسع و + لجن و رخ لاق
۰ 9 ۶ 

 نوملعتال متنا
 رو ما رم. .اا خ

 "ملعهب کل سیلام نلتست الف ؛ مالسلا هیلع جون ابطاخم لاق و ۰
 یارب«هتساوخ ندوب رش دشاب اسب و ۲ " نیلهاجلا نم نوکت :نآ کیا یتا
 نآو دوش تباجا یو لوتسم رگا هک .تسا نآ ندش اراد دادعتسا نتش دن

 مدع سپ « دوش یرگید اي یو یهابت بجوم د درگ اطع یو هب هتساوخ
 .تسوا تیلباق و دادعتسا مدع تپجب اعد تباجا

 ریگهدرمنان نآزاار نیکسم لفط ریش یاج رب یهد نان رگ ارلفط ۱
 تا ات یو ی ی و نآزا دعب درآرب اهنادند هکنوچ ۱
 تو نآرد برگ ره همعط هوصخخس ناز نوچ هتسرانرپ غرم ِ

 قژرسلا هل طب ولو " هفیرش هیآ لبذ ن رایبلا عمجم ریسفت رد
 ۸ ری ریبخهدابعب هنا ءاشی ام ردقب لزنب نکل و ضزرالا یف اویل هدابعل

 ( ی

 ۲۸٩ قودص دیحون - ۵

 ۲۱۶ هیآ هرقب هروس ۶

 ۴۶ هیآ دوه هروس -۷

 دنادرگ رایسب رگا و ) تسا نیا هکرابم هیآ همجرت ۷ هیآ یروش هروس -۸
 ( دننآراتساوخ و بلاط هک روطنآ ) دوخ ناگدنبرب ار یزور و قزر دنوادخ
 « دنور نوریب قح نامرف زا و هدومن یشکرسو نایغط نیمز یور رد هنیآ ره



)۵۸( 

 مالسل اهیلع لیئربج زا هلآو هیلع هللا یلص مرکا یبن ترضح زا ههش تیاور

 هک دشاب یسک نم ( نموم ) ناگدنبزاهکیتسردب  دومرف هک لجوزع یادخ زا

 اروارگا و ( تسیرامیب رد وا حالص ) یرامیب رکم حالص و ریخ رب اروا درادناو

 یتسردهبو« دیامن هابت و دساف اروا یسردنت نآ هنیآ ره منک اطع یتسردنت

 و تسحص رگ حالص و ریخ رب اروا درادناو هک دشاب یسک نم ناگدنب زا هک
 مسنادرگ رامیب و ضیرم اروا رکا و ( تسا ينسردنتردوا حالص ) یتسردنت

 هکیتسردب و « دنادرگ هابت و دساف اروا ( نامیا و نید ) یرامیب نآ دنیاره
 ولام رگم حالص و ریخ رب اروا درادناو هک دشاب یسک نم ( نموم ) ناگدنب زا
 هنیآرهمنادرگ جاتحم و ریقف اروا رگا و ( تسا یرگناوت رد وا حالص ) تورث

 هک دشاب یسک نم ناگدنب زا هکیتسردب و « دنادرگ هابت و دساف اروا رقف نآ

 جایتحا و رقف رد وا حالص | جایتحا و رقف رگم حالص و ریخ رب اروا درادناو

 ( نامیا ) لام و یئاراد نآ هنیآ ره منک اطع تورث و لام اروا رگا و ( تسا
 ای رقف زا ) یزیچ ناگدنب زا کیره یارب هکنیا و دیامن هابت و دساف اروا

 و) منکدوخ ناگدنب روما ریبدت نم هک تسا نآ یارب متشاد ررقم ( نآ ریغ

 هباسناد و ملاع هک اجنآ زا ( منک ردقم اهنآ یارب تسا حالص و ریخهچنآ

 ۲ مهناهیا یاهلد
 . هدومن دوخ رایتخا بحاص و الومب تبسن بدا تیاعر هکنآ ۳ ۱

 رد هکلب «هدومننیخاتسگ و ضارتعا تسا حالص نيع هک راگدرورپ لاعفاب و
 یاربهچن اب و , دیآرب هدش اطع واب هک ینایاپ یب یاهتمعن یرازگساپس ماقم

 هک ینیعم هزادناب دوخ ناگدنبرب ار یزور و قزر دتسرفیم ورف دنوادخ یلو

 زاوآ نوع یاد تب و هکیسرخپ تک او ناهبا اس ) هایت
 . تسا انیب و

 و « قودص ميارشلاللع باتکرد یفالتخا رصتخماب ِتیاور نیا مامت 9

 تساروکذم .یطویسروثنملارد و راحبلقنبصیحمت باتکو یسوطخیش یلاما



)۵٩( 

 رک درورپ هعاج تایانع لوعشم ات . دشاب و یضار ۵ دوم رف ردقم یو

 ۱٩ " دیدشل یباذع نا متَرفکنْلو مکندیزال مترکش نیل ":یلاعتلاق . درگ
 بریف زادنام مورحم بدا یب بداقسیفوت میئوج ادخ زا
 دز قافآ همهرد شتآ هکلب دبتشاداردوخهن اهنت بدا یب

 دینشو تفگ یبو عیب و *ارش یب دیسر یم رد نامسآ زا ءهدئام

 ۱۱ سدعورپسوکدنتفگ  بدایب سک دنچ یسوم موق نأيم رد

 نامسادو لیبوعرز جنردن ام نامسآ زا نانوناوخدش عطقنم

 کلم دمآ کاپو موصعم بدازو کلف نی اتس اهتشگرونرپ بدا زا
 دهعنآو« دنک افو لاعتم یادخ اب شیوخ نامیپو دهعهب هکنآ ۴

 شسنسرپ 9 وا زا ندومن یربنامرف و تعاطا و راگدرورپ شتسرپ « نامیپ و

 مکیلاذهغا ملا لجوزع لاق ِ زر یربنمرفو ناطیشن ِ
 اذه ینودبما نی و نی وَ مکل هنا ن هاطّیَسلا اودبعتال ن مد ينب ای
 ۱ ۲ قت ۹ هطارق

 قداص ترضح زا همحرلا هیلع یمق میهاربا نب یلع ریسفت رد
 :موسج تب ادق درد شرع توضخ بیم )۵

 منک تباجا ات ارم دیناوخب ) ) ۲۳ " مکل ٍبجتسا ینوعدا" ورق
 یوسف یک نا اونا یو ی ره اراوقم او ( ارامش یاعد
 و پک ین نر دتوا دهم مبنی رآ یارب دومرف ترضح
 نی " مکدهعب فوا یدهعب اوفوا ":دیابرف لجوزع یادخ

 ۶ ۱ هرفب .هیالا الصب واهسدعو اپموفواهتانق والقب نم ضرالآتبنت امم

 ۶-۶۱ هیآ سپ هروس -۲

 ۴ ۰ هیآ هرقب هروس ۴ ۶ ه هیآ نموم هروس -۳



)۶۰( 

 زین نمات- دیفامن کرتارم یهاون و هدومن لاثتما ارم رماوا - دینک افو نم
 نامیپودهعهب امش رگا دنگوس ادخب ( میامن افو امش ءهرابرد منامیپ و دپعب
 افوامش *هراب رد دوخ نامیپ و دهع هب زین دنوادخ هتبلا دینک افو دنوادخ

 ۱۵ (دنادرگ باجتسم ارامش یامد و ) دیامت
 ار دینآ لعورع یاد اهنت و هدومن دیما عطق قولخمزا هکنآ- ۵

 .ددرگ باجتسم یو یاعد ات شات

 نبصفح زا «قودص رابخالا عماج و « خیش یلاما و یفاکباتک رد
 زایکی هاگره دومرف مالسلا هیلع قداص ترضح تفگ هک هدش تیاور ثایغ

 لوئسم و باجتسم یو یاعد هکنآ رگم دنوادخ زا دنکن لاوئس دهاوخب امش
 تاذ هسب طقف و هدومن دیما عطق قلخ مامت زا هتبلا سپ « دوش اطع یوب وا
 ادسیپ یو لد رد یتلاح نینچ هاگره سپ , دشاب راودیما راگدرورپ سدقم
 یو هسب ارنآ دنوادخ هکنآ رگم ار یزیچ هدومنن تساوخرد دنوادخ زا « دش

 ۱۶ نر

 یک کیمزپ یتنو کای و شلاخ ی ار هنر او هکن اب
 دوش عقاوتب دحا ترضح هاگرد لوبقم یو یاعد ات , دناوخب مارح زا یلاخ

 ازش تب اور السا هیلع قداص ترفخ را لعاسلا مالق نان رد
 هنیآره سپ « ددرگ باجتسم یو یاعد دهاوخب امش زا یکی هاگره دومرف هک

 « دسنک نوریب دوخ ءهدهع زا ار سانلا قح و «هدومن هزیکاپ اردوخ بسک

 مکش.رد هکیلاح رد هدنب یاعد دنوادخ یوسب دوشیمن هدرب الاب هکیتسردب

 ۱۲ دشاب یو *هدهعب مدرم زا یقح ای و , دشاب یمارح یاذغ وا
 . و « دزرون باتش و هلجع شلوئسم و هتساوخب ندیسر رد هکنآ -۷

 یمق ریسفت زا لقنهب۵ ۲۷/۴ نیلقثلأرون ربسفت -۵
 یسوط خیش یلاما زا لقن هب ۲۵۵/۹۳راحب -۶
 لئاسلا حالف زا لقنهب ۳۲۱/۹۳ راحب -۷



)۶۱( 

 دیماان و « درادنرب اعد زا تسد دیدرگن باجتسم یدوزب شیاعد هچنانچ
 ماه و رارصا و حاحلا دوخ یاعد رد هکلب « ددرگن تباجا زا

 . دنادرگ باجتسم اروا یاعد لجوزع

 زا : تفگ هک هدش تیاور یرجه ءهبقع نبدیلو زا یفاک باتک رد

 رارصا و حاحلا , . دنگوس ادخب دوم رفیم هک مدینلپ_مالسلا هیلع رقاب ترضح

 هکنآ رکم دوخ زاین و تجاح رد لجوزع یادخرب ینموم *هدنب هدیزرون
 ۱۳ ین ات او اب اه تع ا

 یزتس دیآ نوربردنآز تبقاع یرد یبوک نوچ هک ربمغیپ تی

 او مهوت ینیب تبقاع ین رب ینیشن/نوچ

 ورمی نآ تهج زا اعد تباجا رد ریخأت ةشاب او

 . دوخ هاگردب ار هدنب ن ۲ ءهیرک و هلان و اعد ندینش دراد تسود

 دوم رفهکه دش تیا ور مالسلا هیلع قد اص ترضح زا یفاک باتک رد

 اریستجاح ندش رونوا زا و )توی 3 ( ینمّوم ) ؟هدنب هکیتس ردب

 نم : دیامرف (هدنب ن رب لکوم ) هتشرف ودب لجوزع یادخ سپ ( دهاوخیم

 اور

 ا  ادخاهدنب هکیتسردب و « اروا ؛هلان و اعد یادص مونشب هک مراد تسود

 ببس هب نم هاگردب اروا امش یلو « مدومن باجتسم ار هدنب نیا یاعد

, 
 دینکباتش : دیامرف لاعتم یادخ سپ ( دهاوخیم یزیچ یو زا و ) دناوخیم
 "9 اروایادص مونشب هک مرادن شوخ نم اریز « هدنبنیاتجاح نتخاساوررد
 امس رب شصولخ دود دور ات اعدرد دلانهک صلخم اسب یا

 ۴۷۵ /۲ یفأک -۸

 ۴۸٩ /۲ یفاک -



)۶۲( 

 تیبا خدیا زا رمجم یوب نیرب فقس نیا یالاب دور ات

 رفع تا اه سیم فک هراس که
 دسسنتس وت زحب دنادیمنوا قند وه عرضت نموم ءهدنب

 یپتشم ره وزرآ 9 وت زا یصدیم ار ناگناگیب اطع وت

 تسوا یراب اطع ریخات نیع تسوایراوخ زن هکدی امرفبقح

 تسوا زازحانیاهک نک عرضت وگ تسود میراد یمه نموم هلان
 نمیوک ات ناتکوم شدیشک نآ نمیوستلفغز شدروآ تجاح

 دوش قرغتسم هچیزابنآرد مه دور او وا شتجاح مرآربرگ

 رازب وگ« هتسخ هنیس هتسکش لد راجتسم اب ناجب دلانیم هچرگ

 وا راز ناو نتفگایادخ نآو وا زاوآ ارم دیآ یمه شوخ

 و  .«هدومن یراز و هبال و عرضت تیدحا ترضح هاگردب هکنآ-۸

 دروم ِ وب رابکشا یمشچ و « نوزحم وهجوتم یلد اب ار لاعتم یادخ

 و ارت "گیر اوعدا " : لجوزع لاق . درب رارق راک درورپ تمحرم و فطل

 ۱ یر ءارضلاو اسابلاب مهانُدْخاف " ین

 دنوا دخهک یظعاوم هلمج زا هک هدش تیاور یعادلا هدع باتک ر

 یو همسر اب یر ۳

 تسین وا یارب یسردایرف و تسا ندش قرغب فرشم هک یکانهودنا و نوزحم

 وکین ات . هاوخم یزیچ نم ریغ زا و « یهاوخیم هچنآ هاوخب نم زا یسیع یا

 هکنآ رگم ارم ناوخم و «ندرک تباجا نم زا و « ندومن اعد وت زا دشاب

 سپ « دشاب نم هجوتم طقف وت لد هکیلاح رد نم یوسب یتامن هبال و عررضن
۲۲ 

 . میامن تباجا اروت یناوخب لاح نینچ اب ارم هاگره هکیتسردب

 ۵۵ هیآ فارعا هروس -۵

 ۴۲ هیآ ماعنا هروس -۰۱

 یکنس پاچ ٩۷ یعادلا هدع -۲



۶۳۱ 

 یوشنادنخ تبقاعات نک هیرگ یوش ناداش ات شاب عرضت اب

 درمب دشاب رثا ار عرضت نآ دردو زوساب دوبناک عرضت ره

 تسیاهیادرتیوف یلک تمحر تسیاهیامرس یوق هیرگ و یراز
 دوشیم نایرگ لفطنآ یک هکات دو وج هناهب ردامو هیاد

 نسل شوت یک لفط دیگ نیجب داوتخ یک نا اهیزکش
 شوجب دیآ یمن شیاشخبگید شور اولح کدوک دیرگن ات
 تسخننادیرازفوقوم دوخ مک تساوت مشچلفط « لفطرد اربیا

 تسا لکشم یبایماک عرضتیب تسا لد یراز فوقوم وت ماک

 دوش لدسسبم لگب یمورحم راخ دوش لحلکشمهک یهاوخ یمه رگ

 دسحرب هدید لفطنایرگب سپ دسر تعلخ نآهکیهاوخیمهرگ
 قسیفش هیاد دسرات دیرگب هک قیرط .دناد یمه هزورکی لفط
 7 7 7۳ ۲ ناگیاد هیاد هک ینادیعن وت

 فوورراگدرورپ هتسیاش و حلاص ناگدنب و نینمومب تبسن هکنآ 4
 و راتفگ زا « تسا وایگاناوت و تردق *هدهع رد هچنآ و , دشاب نابرهم و
 ار وا هشیمه زین اهنآ ات , دیامنن هقیاضم و غیرد نانآ ؟هرابرد کین رادرک
 یو یتخبکین و تداعس ناهاوخ لاعتم دنوادخ زا و هدومن دای ریخ یاعدب
 .دشاب ترخآ و ایند رد

 وهیلع هللا یلص مرکا یبن ترضح زا « بتک زا نآ ریح و یفاک رد
 یثاعد نننام تباجا تعرس رظن زا یئاعد چیه دومرف هک هدش تیاور هلآ

 ۲۳ .:.قف بت دنک یم دوخ بئاغ ردارب قح رد یبئاغ صخش هک

 یو لجوزع یادخ هک , هدش تیاور یعادلا هدع باتک رد و
 ینابزاب ناوخب ارم یسوم یا ( دومرف و ) مالسلا هیلع یسوم یوسب داتسرف
 ضرع مالسلا هیلع یسوم . یشاب هدرکن ارم ینامرفان و تیصعم نابز ناب هک

 ۵۱۰/۲ یفاک -۳



)۶۴( 

 هب ارم ناوخب دومرف لجوزع یادخ , دشاب ینابز نینچ نم یارب اجک درک
ِ ۳۴ 

 تدوخ ریغ نابز

 اد رد شوخ مد وت یرادن رگ

 ادخ یسوماب دومرف نیا رهب

 هاتنپ وجیمنمز هللا میلک یاک

 نابز نآ مرادن نم یسوم تفگ

 ار ون رماهنایهکنک نانچنآ

 هاسنگ یدرک یکریغ نابز زا
 نک کالاچ و کباچ اردوخ وت ای

 یگنس پاچ ۱۲۸ یعادلا هدع -۴

ّ 

 | فملا ناوخ! ز وجیم اعد ور

 اعد ردنا نتساوخ تجاح تقو

 هان یتسدرکن هک ینابز اب

 ناوسنخ ریغ نابز زا ارام تفگ

 اسسعد درآ اهزور رد و بش رد

 هسسلا یاک ناوخرب ریغ نابز زا

 ؟۵ نک کاپاردوخ تسواریغ هچنآز

 میدیم انندرکاعد بادآهلاسرارنآامهک هیدمحا هیدههلاسرهمدقم نایاب -۲۵



 دیحونو قالخا



 و
 ۱۳۸۸, لاس رد ارهاظ فلوم ار دلاسر نيا

 و
 دحفص۳ و رد ]من نامه رد و ۲یرمق یرجع

 . تسا هدش باج لیمک یاعد دمیمض دب



 دیحوت و قالخا هلاسر

 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 بن اشنا یو میظعلا قلخلا بحاص . ظ تق ع
 نیعمجا مهیلع هللا تاولص . نیرهاطلا نیییطلا هلآ و

 اراهتفلخ نبات راوازس ار یسدقم تاد شیاتس و دمح

 تسیز و یناگدنز رد یتایح یذ ره هک ار هچنآ و دومرف ینازرا نایناهجب
 و« دومناطعواهبهینیوکن تیادهوهحلاص ءاضعا زا هدوب نآ هب جاتحم شدوخ
 یاس یادم تان ایت لس هنویف  هعرلیصحش را نکمتم هک شاقول
 لقع «هفیرش *هوق و ۰ دومرف ررقم اهنآ نیوکت لحم رد کاخ و بآ ز زا ارنانآ
 دزن رد دنسپاأن هچنآ و هتسح یرود تامیالمان زا ات هداد روعش لها هب ار

 اه دوم رف اطع نالقاع هب قیفوت تمعن و , دنیامننر ایتخا تسه هیلقع ؟هوف

 دواد لا اولمعا " دوم رف هچنانچ »ِِ تدابع و یکدنب فیاظو هب ِ

 یرادساپس و یراذگ رکش «هطساو هب و " " روکشلا یدابع نم لیلق و ًارکش
 هشتم سا 9 هل اع تاماقم هب هیبملا :یاهتمعت

 دیسر ی ما هدش مورحم تخب سلجم رد روصح 1 اپ مادصنا ءهضراع

 121 لا ءانی نم یدهب ۹ دشاب ی ی یراکدای و » شرف

 . لیکولا معن و انینح وه و میقتسم
 ۳ غیا ؟ابس ۵ وونت با



 یلقع حبق و نسح :۵ دع اق رد

 هی داشرا هیلقع ماکحا ندوب و هیلقع تاروتسد یوریپ نسح رد

 لتم تسا تحلصم و هدیاف زا تیمورحم ای ررض مزلتسم طقف شتفلاخم هک

 هب مکحلقع هک ار هچنآره و تسا ررض بجوم طقف شتفلاخم هک بیبط رم اوا

 تبات شبوجو اي تمرح همزالم ءهدعاق هب . شفالخ حبق اي دیامن شحبق

 دراد تلالد نارج مه راس رایج وب یع هجا همراه هد اف ترا 7 گو ی
 نایحاص حدم ۲ جراخ نم لقع ٌعرَشلاو لخاد نم ٌعََت لقعلا هلمج زا هک
 رک ایا ابتق ات رایسب هکرابم تایآ رد شناوریپ کرات مذ و لقع

 روت رارق نینچمه و" " نولقفیال نیذلا یلع ینجرلا لعجن کلذگ و "

 ترا روت هب اتعا یه ذتب تب نفع اقا فیت

 دسنوش یم بذه هک یعقوم نارفاک تمایق زور رد و « دنیامن یمن هیلقع

 ۴ "ریعسلا باخضآ یف انک ام لقَْأ مت تک " دنیوکیم
 دنا هدومنیلقع حبق و نسح نایب ءالقع هک تسا باب نیا زا و

 رکذ تافلوم زا یضعب رد هچنانچ حبق و نسح نایب و « نآ نیرگنم فالخ رب

 تسپج زا تاکردم زا یضعب هکنانچمه هک تسا نیا راصتخا روطب میدومن

 لیم دروم دنوش یم کاردا هناگجنپ ساوح یاوق هب هک هچنآ اي معط ای لکش
 لکش لببق زا تبغر مدع و یلیم یب و رفنت دروم یضعب و دنشاب هجوت و

 . دب و بوخ یوب و دب و دنیآ شوخ یادص و دب و بوخ

 لقع نیرحبلا عمجم

 حص سحرلا لعجی و ۱۰۰ هیآ سنوی هروس ۳



)۶۹( 

 کمک ویراتفرشوخو هفطاع و تبحم راپظا لثم تسا موم ذم و دنسپاأن یضعب

 شحفو تیذا و نداد بیرف و « دنحودمم هک ناسحا ماسقا رياس و عضاوت و

 و حودمم کین لاعفا بحاص « دنموم ذم لقع دزن هک ملظ ماسقا و نداد

 لقع دزن رد تمذم دروم لاعفا نآ فالخ بحاص و « تشرسوکین و هتسجخ

 -, دنشاب دنسپان و

 نافاو فا قم لافا و لاعع اس نیک هشتم
 هتک ش اعغ سق نم کارد مک بلاغ ناتسنا یییدم القخ و لف رق

 ندروآاجبرد مامتها و , هتسیاشان لاعفا زا زاربحا قالخا باب رد *هدمع و

 کادر ف یما خو اع یکسری ات یخی کات کر اقا

 دنربن یئوکنبشم انهکتسا نآ هدرم ز گره دریمن مانوکن درم ایدعس

 هکتسا نآ تسا یرورض القع دزن لاعفا حبق و نسحهکنآ تهج و

 ماقم رد نادجو هب هعجارم زا ریغ و تسا هینادجو روما لیبق زا شکاردا

 هب عوجر تاسوسحم رب لیلد هچنانچ « تسینرگید لیلدب جاتحم شتابثا

 هسسسخ آف لایت ورک تینا ملت وی ناف هتیزک یک کا تا سه
 . یئامن قیدصت ات نک ناحتما دنیوگ یم

 ندش اراد بجوم کین لامعا و لاعفا هب فاصتا هک تسا ملسم و
 یاهکحونأشلا میظع ناگرزب نوئش زا هک هیضرم تاداع و دشابهنسح تاکلم

 قو " :هدومرف نامقل ناش رد لاعتم دنوادخ هاچ :٩۶وب ردقلا نیدج

 تسانیایارب یرازگ رکش هب صیصخت و ۵ "هل کا نآ محل نام
 0۳ ری سانش قح و ینادردق هک
 نی رد نامقل ترضح هب یلاعت و کرابت دنوا.دخ ک وراد تیمها یردق

 هنوادخ سادقم تاذ هب تبسن ینعی "هل رمان " تسا هدومرف شروتسد
 سم یاس تام یاشار لا ماقم و

 ۱۲ هیآ نامقل هروس- ۵



 سس سس سس (۷۰)

 هچنآ هدنبندومنفرص زا .تسا ترابع رکش- تقیقح هک نک ینادردق هدومرف
 مشچ فرص لثم .هدرک قلخ نآ یارب هک هچنآ رد هداد وا هب دنوادخ هک ار

 هنسح ظعاوم عامتسا یارب شوگ و هیهلاتایآ رد رظن رد
 دارم ار وا دش مولعم نابزیب داده دنب تس دب یلیب نوچ هجاوخ
 تسوا یاهترابع ینیب تبقاع تسوایاهتراشالیب نوچمه تسد

 ید ناج تراشا نآ یافورد ین ناجرب ار شاهتراشارگ
 دهد تراب لمع راجشا ز سب دهد ترارسا شاهتراشا نآ
 ینز ینیب نوچو یرادنپ درم یسنز ینیب ار شاهتراشارو
 دوش مد درپب یو زا لقع هکرس دوش مگ یراد هک یلقع ردقنآ

 و یو رم و تاداع و هنسح قالخا نیا هتبلا و
 لات تلخ منه ا ًانامیا مهلمُکا هک تسا تب باور رد و , دش دهاوخ
 *رامیال میش 2 ربا اف سل ناتلشخب هلو هیلع هّللا یلص هّللا لوسر
 کر سشلا ی رسا ّم مه سیل ناتلضخ و هللا دابعب عفنلاو هللای
 ۷ هللادابعل ةعلاو هللاب

 نامیا تسین یزیچ یبوخ زا ود نآ زارتالاب هک دنتفصودویوخود

 نایزوررض و م دنوادخ هب ندیزرو کرش تسین یزیچ یذب و رش زا اهنآ زا
 "ثیمی رسحلا قلخلا؛ هلو هیلع هللا یلص لاق و ادخ ناگدنپ هب ندناسر
 و وب ار هنگ کین یوخ و قلخ ینمی * دیٍجلا سا ث تبمت مک ةتيطَخلا

 و کن قلخ زا هب تیلها چیه و سجتسج ناهجرد مدیدن نم

 ًانلح مهنسحا ۳ هی وملا لکاتا تارابعنیااب ۹٩/۲ یفاک ۶

۷ 

 ۱۰۰/۲ یفاک ۸



۷۱) 

 تسانیرب تشپبردهک ددرگن ريپ  تسانیرقوتاب هکنآ درادناوج تخب
 یقالخا هک تسا نیا دوشیم نآ زا ثحب هک یقالخا ملع هتبلا و

 سپ. دشابیلقع نسحب فصتم و لقع دزن هدیدنسپ هک دوش لیصحت هنسح

 ددصرد ات دشاب هتشاد یلقع حبق و نسح *هدعاقب تافتلا دیاب ًالوا ناسنا
 اه تا لاک هان ابو قبول اف لیفت یا نیست

 و لسیدعت ملع نیا زا ضرغ هک دشاب هتشاد هجوت و دوش زئاح ار یدنمجرا
 هک دیامنن زواجت طسو دح زا لمع ماقم رد ات تسا یقلخ ره رد یور هنايم

 ؛دومرسف (ص) ِ تیر بل اتم دعوا هو تب مق میت سم رک
 رسه زا هچنآ و" میقتسم طاری یا دل کن و« میطعٍق ی کن
 دن وا هخ هوس اه تسیا یه از یر ادب او ت افتسا تسا رم ال لی

 دارمهک ۱* ًاقَدغ هه ةیل یلع ام شوت نر دییامرف یم
 دومرف (ص) نییبنلا متاخ ی !۴هقیرط« هقیرط زا
 ۰ تسا نآ هفیرش هیآ ز زا دارم و ! ةیالا هذه ناکعیادوه هوس ین دل

 ۱۲ اونطتالوکعم بات نم و و تزما ایک مقتساف ؛دومرف دوه *هروس رد دنوادخ
 رارق رب و تباث یدش تیاده و رما نآ هب هک قح نید *هقیرط رد ینعب

 .شاب
 ندوسب اراد هب تیم دآ هک دش مولس می رس رکذ هک یتانایب زا و

 اهنآ ءهمه سکنآ ره هچنانچ « دراد یبتارم هک تسا یا هدیدنسپ یاهیوخ

 تسا یملع لولعم اه یوخ نیا زا رد « تسا لماک ناسنا دوب اراد ار

 بلق *هقالع و تبحم هک تسا یتلاح تلع ملع نآ و « یبوبحمب ملع لثم

 ۵۲ هیآ یروش هروس و ۴ هیآ ملق هروس-9

 ۱۶ هیآ نج هروس -۰

 . دوش هعحارم ۸۱۵ص ۱جیفاصریسفتهب -۱

 ۱۱۲ هیآ دوه هروس -۲



(۷۲) 

 نآ بناج هب یعس هک تسا یلمع بجوم تبحم نآ و « تسا بوبحم ناب

 . دشاب وا لصو و بوبحم

 رب هک ) ینادردق و یسانشردق لیبق زا دنترابع وکین یاه یوخ و

 و (دضنشاب یم یبتارم یاراد تبحم راهظا و کمک و ناسحا بتارم بسح

 و یئوگتسار و ینتورف و عضاوت و یدرمناوج و تواخس وتشذگ و ءافو و ایح
 رورسضم و نیب دوخ و هفطاع و تبحم و ناتسد ریز رب محر و تین نسح

 دوخ دح زا و نتشادن عمط و دسح و نتشادن هنیک و ندوبن ملاظ و ندوبن

 ّقح و ردام و ردپ قح و قلاخ ترضح قح زا قوقح تیاعر و ندرکن زواجت
 ندادبناسحا هک تسا قوقح نیرتالاب دنوادخ ۳ و . میلعت تپجب ما

 رب تردق هک درک دوجوم دوجو ضیف هب ار ام دوبان تاذ و « دومرف تاذ

 و تخحص تمعن و «تسا نآرب فقوتم مه هدیدنسپ یاه یوخ مامتیئاراد
 ماعنلامهب بسانم نکسم و قزر و رورش و تافآ زا ظفح و ءاضعا مامت یتمالس
 زی راسنا ,لقع مکجب سپ دومرف

 هب ینعی ۱۲ هللاالا هلال هنآ ملْماف:هدومرف نآرق رد هک تسا نیا « دوشن
 هب هکنانآ اب لقع یب نامدرم ات سانشب ار دنوادخ یعطق یناهرب ملع

 هارمگ و دنهدن بیرف ارت دنشاب نیطایش تقیقح و عقاو رد و ناسنا تروص
 موم

 تسد داد دیاشن یتسد رهب سپ تسه یور مدآ سیلبا یسب نوچ

 ینک یم مگ ار جنگ مهوت نیز ینک یم مهوت شجنگ وت.هچنآ
 - یوخندوب اراد ءهطساوب یمدآ رگا هک تسا نیا مالک *هجیتن و

 اب و دوش یم خنس مه هکتالم فونص اب هتبلا دش لماک ناسنا هدیدنسپ یاه

 راوناو قیاقح هب ملع رون دورو راطتنا هشیمه و . دش دهاوخ روشحم ناشیا

 ادیپ تیهلا ملاع هب هک یمات هجوت و سفن ءافص تهج زا دراد ار یتوکلم

 ۱۹ هیآ دمحم هروس -۳



)۷۳( 

 هسب و , هدیدرگ رسیم وا یارب ناکما ردق هب هک دنوادخ هب ی نافرع و . هدرک

 کلماالبتسا , نیا شلاح یو و 2 دوش تر دج

 هکلب ۰ اهنت ار دوخ هن ۱۲ ًاوشنالو ًاتایحال و اتومالو ار الو ًاعفن یسفنل

 ب ینتمطاهاگچیه و« دنبیم یلغ یتقوم یتسه و دوجو لومفن ار ملع

 نسیا فمو رد مالسلا هیلع نانممریما هچنانچ , درادن دوخ تایح ءاقب

 . دوم رفو ۵ لیحرلاب رمالل نورظتنم نوفقاو بکر من اک: ها ی
 نیع ِ مهد انجآیف مهحاورا رقتست م ْمیِیلع ٌبنک یذلا لجالا الول

 ی باقعلا یم افوَخ و باوُتلا یلا قو

 ی ی "دیوگ ( انینن:یلعوب ) یخنممیدج فر اع و
 سدذقلا مع یلااهنعایدرجت و اهوشن ذق مهن ادبانم

 ی نایمردنم یآ هدینش بیاغورضاح دوجو زگره

 ینایب دوبن رت هزیکاپ نیا زا هر ی اس
 وا کالا ملال یوطنا کیف و نیم و کارا

۳ 
-۵ 

 ۳۶۳/۳ تاراشاا حرش -۱۷ مامه هبطخ هغالبلا جهن ۶

 وت رد هکنیا لاح و یتسه یکچوک مسجوت هک یرب یم نامگ وچمه اب-۸
 . یگرزب ناهج وهدش هدیچیپ
 ینادیمنوتو دشابیم وت دوخرد تنامرد

 یسنیب یمن و تسه تدوخ زآ مه تدرد و
 هکینانچنآ هدننک رهاط باتک یثوت و

 اه هدیشوپ دوش یم رهاظ نآ تاملکب



)۷۴( 

 سسیسهتالو کنم کنادو رسمعفت 7 ام و و کیف کتاود
 ۱۸و شنلا ری شب ین نیما بانان و

 مها و «, تسا نید لوصاتفرعم تا تا ها هی شب
 رب هک تسوایگناگی و دیحوت و دنوادخ سدقم تاذ یتاسانش لوصنآ زا

 داقتعا و ینیقی ملع روط هب ار لوصا نآ دیاب ناسنا ,لقع مکح بسح
 :هناذتب یناهرب یعطق

 یاهناگی تاذ دنوادخ هک دنادب ینعی . تسایسانشادخ لوا لصا
 مامت ءهدننک دیدپ و قلاخ هک ,تاذلل و تاذلاب دوجولا بجاو تسا
 ۱٩ تسا تیهام و دح زا هزنم و ضرعلاب تادوجوم

 روصت هچنآ ینعی) ناسنا تاکرتدم هک تسا نیا بلطم نایب و
 دوجولابجاو دشابن جراخ مسق هس زا یکی زا یجراخدوجوهب تبسن ( دنکیم
 : تالاب هوتولا کش و تاذلاپ توجولا .منتس و تاذتاب

 لاحم شیتسین و مدع دشاب شتاذ نیع دوجو « یتقیقح هچنانچ
 نیضیقنع امتجا « مدع و دوجو عامتجا نوچ تسا دوجولابجاو سپ « تسا
 . تسا عنتمم ودره و تستاذ مامت بالقنا و

 - منتمم و لاحم شدوجو « دشاب شتاذ نیع یتسین و مدع رگا و
 ود رسه و دشاب تاذ مامت بالقنا و نیضیقن عامتجا نوچ « تسا دوجولا
 تروص هب تروص بالقنا دوشیم روصت روط ود بالقنا اریز « تسا لاحم

 راطقالاهنع یفنم « دودحلا هنع دعبم:دومرف ( ع) نانمومریما هچنانچ - ٩
 تسارود ینعی ) دوبعملا قلاخلا لهج دقف دودحم قلخلا هلا نا معز نمف

 داعبا زا شسدقم تاذ تسا هزنم و « نتشاد دح دنوادخ سدقم تاذ زا

 مت سو تا
 هدیدرگن هدش شتسرپ راگدیرفآ ماقم هب اسانش و فراع قیقحت

 ۷۹٩ ص قودص دیحوت رد موس هلمج



)۷۵( 

 هفضم هب هفطن بالقنا لثم تسا ققحم و عقاو جراخرد مسق نیا و «رگید

 اما و , دوش دوجوم هفطن هدام نامه رد هفضم تروص و دورب هفطن تروص

 رگ .دکبا یار بتا لاحع نیا سج رگیف اد ماهه شاداب تالقتا

 مادعامسق نیا دوش دوجوم یرگید تاذ مامت و دوش مودعم لوا تاذ مامت

 ءزج نآ و یقاب یئزج لوا تاد زا رگا و« بالقنا هن تسایناث داجیا و لوا

 . رگیدزیچب یزیچ بالقنا هن تسا بیکرت نیا سپ دوش همیمض یرگید *زجب

 ضرعلاب دوجو زا کیره لباق و تسا مدع و دوجو ریغ شتاذ ای و

 لبباق و ضرعلاب دوجوم دوش مهارف شدوجو تلع رگا تسا ضرعلاب مدع و

 و تسا ضرعلاب دوجو لباق و ضرعلاب مودس دوشن مهارف رگا و تسا مدع
 . دنیوگ تیهام وا هب حالطصا رد هک تسا دوجولا نکمم وا

 ( اوهوکاخوشتآ و بآ ) هعبرا رصانع لثم تسا طیسب ای تیهام و
 . ناسنا و ناویح و تاتابن و نداعم دننام تسا رف ای و

 نیع شتاذ هک تسا یتقیقح « تاذلاب دوجولا بجاو نوچ و
 تادوجومهمهو « تسین رگید دوجو عبات ندوب دوجوم رد سپ « تسا دوجو

 یببس و تلع وا دوجو سپ تسه مه تاذلل و « دنتسه وا قولخمو وا عبات
 - ار تاذلل بوجو « دنمان هیتاذ ترورض ار تاذلاب بوجو امکحو ۰ درادن

 . هیلژآ ترورض

 : تسا همدقم ود رکذ رب فوقوم ماقم حیضوت
 دنیوگ یم رون اهرون ماسقا لثم ار سوسحم رون هک فرع رد؛لوا

 یاهزیچ و , اپمشچ یارب تسا نشور و رهأظ رون نآ دوخ هک تسا نآ یارب

 نوچ و « دزاس یم رهاظ ماسجا تاحفص و اهگنر و اهشقن لیبق زا ار رگید

 تسا رون نآ دوجو هب « مشچ یارب رون دوخ روهظ هک میبای یم مینک لمات

 هب ناشروهظ هسوسحم راونا *هیلک سپ « درادن روهظ دشابن دوجوم رگا هک

 روهظهتاذبشدوخ هک تسا راونانآ دوجو تاذلاب رون و « تسا دوجو ضرع
 یارباهادص « تسا دوجو هب ام تاکردم عیمج تاروهظ مامت هچنانچ , دراد



)۷۶( 

 « تاکردم ریاس رد تسا نینچمه و «هقئاذ هوق یارب اهمعط و رهاظ اهپشوگ
 مین هب و ضرع هب دوجو ربغ یارب و تسا دوجو یارب تاذلاب روهط سپ

 ادص یرتشم و تسا مشچ رون یرتشم میتفگ هچنانچ یهتنم « تسا دوجو

 روهظ وا یارب درادن مشچ هکنآ دشاب رون زارپ رگا ملاع مامت . تسا شوگ

 نو

 تسین شوگ زج یرتشم ار نابزرم تسین شوهیب زح شوه نیا مرحم
 سفن یارب هک تاذلاب روهظ . تسا مسق ود روهظ هک مینفای سپ

 ضرسع هب ناشروهظ هک رگید یاهزیچ یارب ضرعلاب روپظ و « تسا دوجو

 تسا دوجو

 ونالتاهلاب ون :تسامیتود شاد رویظ ی مورای
 رد دش نشور هکنآ زا سپ هک یغارچ لثم لوا . تادلل تادلاب روهظ و

 دننامو« دی امننشور ارنآ هک تسین رگید غارچ هب جانحم شروهظ و یگانشور

 . دنشابن یرگید دوجو هب حاتحم دوخ ندوب رهاظ رد هک تادوحو *همه

 و دشاب نشور دوخ یدوخب میئامن ضرف هکتسایغارچ لنم مود
 دنوادخ سدقم تاد دننام و « دشابن ريغ هب جانحم مه شندوب نشور رد

 تن[ سا نوع و تی مف  ت گسا  ک ک

 . تسین ریغ هب جاتحم زین شندش رهاظ لصا رد و

 هو ویو یو نیا نایب زا سپ

 دن ی وو فرش اوت سم ارت و

 « تساریغلاب و ضرعلاب ناشدوجو سپ « دنتسه ریغب جانحم ناشدوجو رد و

 و یصن تادوحو ؛دلکسپ دوش تاذلاب اب یهتشم دبی ره و
 سی باد نا هک دیر یا هاو یادت اب ی

 تاسبثا رد و , تسا طلغ و لطاب لسلمت و دیآ لسلست الاو تسا .دنوادخ

 و طسو ناهرب و یباراف ناهرب و یسرث ناهریب , کسمت هب جاتحم شنالطب

 رد ضرعلاب یرما دوجو ینعی) ماقم رد لسلست *همزال نوچ « میتسین فرط



)۷۷( 
 تسس سس سس

 (دارفانآزا جراخ هن و دنشاب دارفا نفت نشیتش و تلع هک هیهانتمریغ دارفا

 تسا لاحم هرورضلاب یرما نینچ و ؛ تلع یب تسا یدوجولا نکمم دوجو

 دیوگ یرتسبش خیش : هفیطل
 م

 لسلست رد شیاپ دیچیپ ورف لعغوت یتسه رد درک شلقع هچ

 سوبحم هتشگ لسلست ردنا یهگ سوکعم ریس دراد رود زا یپگ

 هست او گو آش هک تیم نکن بخار قراقع
 . تسا قیرط دنچ زا نآ سپ دیحوت تابثا اما و

 دوجووضحم تایح « دوجولا بجاو سدقم تاذ نوچ : لوا قیرط

 دحاو دشاب دوخ ریغ زا صلاخ هک یتقیقح ره و « تسا رون فرص و صلاخ

 ریظن و ددعت و تسا دحاو زین دنوادخ دوجو سپ ,« درادن ددعت و تسا

 . درادن

 زا کیره هک تسا نیا دوجو تقیقح ندوب صلاخرب لیلد : نایب

 دوجولوط رد دنوش یم دوجوم دوجو هب و دندوجو تقیقح ریغ هک تایهام

 یار شر شرت قیر انا کره هو ههتووصرا رخ و
 فنخ ام مدشرا دنا قو وحو تخم نکیل هکشراف یوهام تدحو میگ امن ضرف هک

 هچ رگا مینک ضرف هربغ و ضراوع زا رظن عطق اب ارنآ یتقو هک بآ تیهام
 نیازا« تسین هراشا لباق و درادن یدوجو تدحو یلو تسا هدحاو تیهام

 جتساع تبسن ینعی دنشاب مه شودمهو ضرع رد رگیدکیبتبسن هک تهج

 وضراوع زا دوخ ریغ اب تسا نکمم سپ . دنرادن رگی دکیب یدوجو تیلولعم

 ندش طولخم ببس هب و دنوش طولخم هریغ و ناکم و نامز دننام مک امض

 و ببس نوچ دوجو تقیقح نکیل « نیریش و روش بآ دننام ی یتس

 طولخم هک تسین وا ضرع رد یزیچولک رب مدقم تسا تایهام مامت تلع

 یسقاب دوخ یتاذ تدحو هب و تسادزف و صلاخ هشيمه سپ . دوش نآ اب



 یی ی هی ست
 . تسا

 ضیف و یلظ دوجو تسا | تایهام اب هک یدوجو اما و . هرکذت

 هملکزا دارم و  هدیدرک ضئاف تایهام ؛همهرب یلاعتیر اب زا هک تسا یس دقم
 ۲۰۰ نوکیفنکهل لوقی ن 21 اعیَت دارآ اذا هرم امنا " هکرابم*هیآرد هک " نک " و ورم رم رول رم

 هدومرف اطع تایم هب یلاعت قح هک تسا یر دوجو نمه سا روکذم

 ؛هدومرف نایبنینچ هروک ذم "هیآ ریسفت رد م السلا هیلع ناو ویما ترضح و
 - ۶# ممه ی

 موم ان نی لمفةناحبس مالک اتو مشی ءادنبالو عرف توَصب سل 7 ۶ مک ورم 5

 ۲۱ ًایناث ًاهلا ن واکل (ًمیدق ) ناکولو انئاک کلذ َلْبق کی مل
 رایسب ر ادینپزاج ی تر و سوفن زا هینآرق *هفیرش تایآر د و

 : هل حیا هما هم ملکی - رم یلا اهیقآ هتل دننام تسا
 ۲۲ فری حلاصلا لمَعلاو بیطلا ملل

 تسا هراشا یارب ندوب لباق هب یصخش ره تیصخش : مود قیرط
 تسادوجو تیصخش طانم سپ ۸ تتنا دوحو ندوب ارادب هراشا ی ندوب لباق و

 ت شتاذ نیع زین تیصخش دشاب شتاذ نیع دوجو ۰ . یتاذ و تقیقح رگا سپ

 شتاذ نیع دوجو ( ( یلاعتیراب تأذ ) دوجو تقیقح نوچ و « دوب نیا

 دوسجوم مه شدحاو دوب هتاذب ترثک یضتقم رگا اریز تسا لاحم شترثک

 وا زا حال طصا رد هک تسا دوجو ربغ هک یتقیقح اما و ؛ بیقعت
 ترثک و تدحو زا طرشبال دوخ تاد دح رد نوچ دوش یم تیهام هب رببعت

 ۸۲ هیآ سپ هروس -۲ ه

 توافت رصتخم اب ۱۸۱ هبطخ هغالبلا جپن 71۳۳

 ۱ هیآ رطاف هروسو۴ ۵هیآ نارمعلآهروسو۱۷ !هیآ ؟اسنهروس -۲



)۷۹( 

 یو هما تو ترا یه مک ینعی - دراد یوهام تدحوهکنآاب تسا

 « تسادوجو د دعت ضّرع هی سد دو هو و نفع رب نا درو

 دی ِ و نتسح دوجو بو . ینیقی لیلد و یعطق ن اهرب هب سپ
 مئاق معلاولواو ةکتالملاو و الا هلال نآ هللا کهش تسا دیجم نآرق رد و
 هه ار ناف جد هم ات نوچ هک ۲۳ طقلاب

 وا تینادحو هب یعطق ناهرب هب زین تفرعم لها و . دهد یم دوخ یگناگی
 ۳09 فا

 تفقخ اب یتفیقح ره ف الطفا هک تسا نیعاعموا وقت ۵
 لشم « تسا یرگید اب کیره تاذ مامت هباي ب تا

 دنن ام  تسا یرگیداب کیره .تاذ ضعب فالتخاب اي ,ضرعاب رهوجفالتخا

 هک تا کیف لصف هب یاهفالتعا هک «:قهان ناویخ ابناسا فالتخا

 لشم « تسا یرگید ضراوع اب کیره ضراوع هب اب « دشاب قهان و قطان
 . یگنز ناسنا اب یمور ناسنا فالتخا

 زین ار یمراپچ مسق هدش لقن ناشيا زا هکیروطهب نییقارشا اما
 تقی نا کره فال اهن ام هک تسبا نکشمک نایت نیا هی تتلتاق
 هک یوق اب فیعض رون فالتخا لثم « دشاب کارتشالا هبام خنس زا رگیدکی اب

 مه اب تیرون فعض و تدش رد نکیل دنکرتشم مهاب تیرون خنس رد هکنآ اب
 ۳7 دیوگ یراوزبس ققحم هچنانچ « دنراد فالتخا
 هدسسیتاثال دنع ًاضیا زوجی ةستيهاملا یف لامکلاو صقنلاب

 مسق هس زا یکی رد زایتما راصحنا مدع و نیقارشا لوق رباب سپ ۱
 مسنهاب دوجوخنس رد ود نآ هک دومن دوجو تقیقح ود ضرف تسا نکمم
 لثم « دنشاب هتشاد فالتخا مهاب اون و فاش و تدش ردو دنشاب کرتشم

 ,لوق نیا ربانب و ,هسوسحم راونا زا فیعض و یوق غارچ رون ود فالتخا

 ۱۸ هیآ نارمع لآ هروس -۳



(۸۰) 
 رس یر سس ها سیستمی

 مزسل الا ءفلَختیالو ۳۳ تلتخیا یتاذلا هک تسا نیا باوج 7 دن ۵ ما 2م
 ءاضتقا دوخ تاذ رد رگا دوجو تقیقح (ٌلاحم وه و یتاذلا نع *انفتسالا

 دوش یمنیوق دشاب هتشاد فعض ءاضتقا رکا و . دوشیمن فیعض دراد تدش

 اب "لحم ای هدام رد فالتخا هطساو هب نآ سپ هسوسحم راونا فالتخا اما و
 نآیاضتقم و تسا دحاو دوخ تاذ رد دوجو تقیقح سپ « تسا رگید روما
 تسا دحاو مه

 0 قو « توق نام رو و و مرا و

 و نوا" هوق ام تیام  ولاتو یلاعت لاق 1 تدش و ًاتدم و ةدع
 ۲۷ وَ " ههنم دا وه هل یذلا هللا

 مسلع زا هکنيا دانامن هدیشوپ « یلاعت یراب مسسلع رد مالک اما و

 بسوی نآ ریغ و تایح و تردق و یلاعت یراب

 زا من ی ی او ترتیب

 وا تفص هک تسا یملع زاریغ فوصوم دیز هتبلا هک ( ملاع د دی ) *؟هلمج رد

 بیکرتو تسا بیکرت مزلتسم یفرع یانعم نیا اریز « تسواتاذ زا جراخ و

 قهانبناسنارد قطانندشلیدبتدننأم رگب د لصفب یلصف ن دشلی دبتهب ۴

 لصف نودب ناسنا ندومن ضرف دننام « دشاب لصف نودب یعون هکنیاب -۵
 . دشاب قطان هک موقم

 توق ثیح زا دیامرف یم و هدومرف قلخ دنوادخار هچنآ عومجم نوچ -۶
 مامت رب دوجو هدننک هضافا یلاعت بجاو و دنتسه یهانتمربغ تاموتدشو

 دو دار یا ات یوتاب و هاب ار
 ۱۵ هیآ تلصف هروس -۷



)۸۱( 

 مچ ۳

 زاتسا رک بیتا و اگدرورب ۳ ینعی 7 ۸ نوفصی َ ةزعل

 نانمومریماترضحو. دننک یم فیصوت اروا سدقم _ٍِِ نادان نامدرم هچنآ

 یفنذل صالخالا لامک و . هل صالغالا ؛دیحوت لامک و :هدومرف مالسلا هیلع

 فولصوم لک ةداهش و « فوم ربع اهن هفص لک كاهش , هنع تافصلا
 سدقمتاذ نیع هک تسا یتالامک 57 ۱۳ ةفصل ایت

 . تسا راکدرورپ

 دوش یم هداد سدقم تاذ هب تبسن هک یا هیلامک تافص - هرصبت

 رب نکیل , دشدهاوخ عجار یدوجو رماب اهنآ مامت قیقحت ماقم رد هچرگا

 بوجو و تایح؛دننام تسا هیفاضاریغ *هضحم هیقیقح یضعب « ریبعت بسح
 و هفاضا هک تردق و ملع؛دننام تسا هفاضاتاذ هیقیقح یضعب و « دوجو

 : دننام تسا هضحم *هیفاضا یضعب و « دراد مه رودقم و مولعم هب تبسن

 . تیقلاخ و تیقزار

 دنیامن یم هفاضا تاذ هقیقح تافص رد ثحب هک تفرعم لها و

 تاذ هب عجار هک تافص نآ ندوب هیقیقح تهج زا هن « تردق و ملع لثم

 هک یتبسن و هفاضا تهج زا هکلب « دشاب تسوا تاذ نيع و دنوادخ سدقم

 داجیا زا لبق ملعرد الثم « دشابیم دراد رودقمهب تردق و مولعم هب ملع
 ایآ دنرادن یجراخ دوجو داجیا زالبق ت تی هکنآ اب هک دوشیم ثحب

 ون یم اب دومن ضرف " اهنآ یارب یلط ولو یتوبث وحن نا
 و۱

  مُیقلا یحْلل هوجول تنم و ًاملع هب نوطیحیالو+ لجوزع لاق تسین
 رظنرد ار شدتتسم هچرگا تسا ماقم اب ۳ هک تسه یتیاور و

 ۱۸۰ هیآ تافاص ه روس -۸

 لوا هبطخ هغالبلا جپن -

 ۱۱۱ هیآ هط هروس -۰



(۳( 

 فر یی میل شر من عمل یف قلا لا قلخ ه هک تسا نینچ نآ و مرادن زر یو ی ,/ ۶ ۵ ۲ 72
 تیاوررد هو < ترابع ز زا دارم تسا نکمم و هملع یف مهبیغ ِ هرون
 ی سهظیالق بیل ٌملاع هدومرف َنج "هروس رد و"! اتدهش یلب اولاف ,مکیزب تل مهسفنا یلع مهدهناو مهتیرذ مهروهظ نم مدآ ینب نم کرذخا او ) و فارعا "هروس رد دیجم نآرق رد و هر » ملاع

 ی
 میقتشم طارص یلا*اشی نم یدهب ۷ .هللادنع ٌملعلاو ۲ ۱ ِ ین هک یصخا و ميل طاحأ و مو تالاسپ اغلبا دق نا ملعیل , ًادص ۷۰ هفلخ مو هیدن نم کلش هناق لوسو نم یضترا نم الا ادا هیت

 مولس هب تبسن هک تسا هیفاضا تافص سما یی ی
 نآ روضح زا ترابع یزیچ نتسناد و « رودقمب تردق تبسن دننام « دراد
 هوق دزن روضح و .لقع ای دشاب لایخ ۰ .هکردم *هوق دزن تسا مولعم و زیچ
 و 8 دوج و نو وا آ دوجو زا ترابع هکردم
 : هوق و لد مشچب ار ,یبلطم ات ناسنا هک تسا ۳ ی ۶ بلق یف "لا هف ذقی رون ملعلا ) ) ؛دنا هدومرف تسا هک ردم ءهوق یارب یکردم زص روهط
 هیزک نیو ملا و اکرم و درادت نآ هب ملع دنیبدهنلایخ اب هینالقع
 رهاظ ِِِ ءهوف دزن شدوجو هب بلطم نآ اریز « دش نشور نم رب بلطم

 ۱ اه ۰

 . ۵ دش

 هلباقم هب ینعی « دنوش یم رهاظ ینهذ دوجو هب هک .تایهام ما
 سس سس

 -ا

 ۱۷۲ هبآ ۲

 ۲۵-۲۷ تایآ ۳

 بلق یف عقی روت وه امنا ترابع نیا اب ۵۰ یناث دیهش دبرملآ ةينم -۳
 هیدهب نآ هللا دیرب نم



)۸۳( 

 نآ روسص دوجو سپ « دوشیم دادع)سفن .هیجراخ تادوجوم ؟هنیاعم و
 تآرمبو « دوشیم لصاح ینهذ دوجو و دوشیم سکعنم وا یاوق رد تایهام
 . ددرگ یم دوپشم تایهام نآ یجراخ دوجو « ینهذ دوجو

 روسهظ و دنوش یم دوجوم جراخرد اهنایع اب هک « تادوجو -۲

 . دنشابیم ترا قید تاذ دوپشم و دنباییم

 زا لبق ملع و « داجیالا عم ملع ۰ تسا مسق ود دنوادخ ملع و
 . داحیا

 وتادوجو مامت هب دنوادخ ملع زا تسا ترابع داجیالا عم ملع

 هدوبرف تاجر هچره هک « یقارشا و یروضح یدوپش ملع هب « تادوجوم
 نآشسدقم تاذ و «تسا رضاح دنوادخ یارب هتاذب دوجوم نآ دوجو سفن

 ار یمالک ره ناسنا هکنانچمه - شتروصب هن دیامرف دوهش هتاذب ار دوجوم
 ین نوکت ام و لجوزعلاق - تسوا دوهشم مالک نآ تاذ 1 داجیا
 1 1 کیم اتکا مع نم نولمتتالو نآرق نم هنم ولتتام و اش اش
 رسا یف الو ضزالایف رک لافب نی کیر نع ٌبع ام و «هیف نوضیفت

 توت دنوادخ زین و ِ نیبم باتک یف ال ریکالو کلذ نم رغضاال

 .دوتمرت تور نو را ات روم ام هک یعقوم مالسلا امهیلع نوراه و
 الاق , یکی زا رک هل نیل الو هلو ِینط هنا نوعرف یلا ابهذا
 منشا امکص ینک) افاختال لاق « یفطی نآ وا انیلَع طرفی نآ فاخت اننا انبر
 و یدعت ام رب هک میسرت یم نوعرف زا ام اراگدرورپ دندرک ضرع ی یرآ و

 ۳ ار ی
 دونشیم و دنیب یم ار هچره مه ناسنا هک دانامن یفخم -

 0 یوم یو

 ۶۱ هیآ سنوی هروس -۵

 ۴6۲-۴۶۵ تایآ هط هروس ۶



)۸۳( 

 یب

 نم دیوگ یم «تسا ناسنا تاذب رصب اي عمس سحب سوسحم ندناسر تلآ

 هکیقرف نکیل و « هدینش و هدید شدوخ هک دنادیم و « مدید نم و مدینش
 تروصلواناسنا هک تسا نیا تسا ناسنا و دنوادخ ندینش و ندید نیب

 دوسجوم تروص نآ تیتآرم هب دعب و دوشیم دوجوم شلایخ رد یزیچ ره

 هطساو نودب تسا لایخ زا هزنم نوچ دنوادخ یلو « دنیب یم ار یجراخ

 . دیامرف دوهش ار دوجوم نآ تاذ , لایخ
 نوع اهنگ آهک ضیا را اف ها ما

 یلاعتیرابملع سپ دنمودعم ءایشا نآ و دراد ءایشا هب یلیصفت ملع دنوادخ
 :تسنا اضا نا قضات ناف

 تاذ رد تسا ءایشا روص ماسترا «لوق نیا *همزال هک هدش لاکشا

 دنوادخ تاذ رد تسا روص نآ لولح . ماسترا *همزال و , دنوادخسدقم

 دسنوادخ نوچ و «تسا دنوادخ نتشاد الویه و تیدام « لولح ءهم زال و

 را و سر تام واسط ار او

 تروص ماسترا هب لوق سپ ۲ عنصو لعف نم را هل لاقیال :تسا تیاور

 ۳" . تسا لطاب
 مع رد هک یصاخشا هک هدش هداد نینچ لاکشا نیا زا باوج

 مایق دنوادخ سدقم تاذب ار روص مایق . دنلئاق تروص هب د اجیا زا لبق

 مه یرودص مایق هب لوق رب یزاریشیاردصالم و « یلولح هن دنناد یرودص
 « تسا | دوش یم رداص یلاعت بجاو زا هچره هک هدومن لاکشا

 . تسا هیلایخ ای هیلقع روص و لایخ زا هزنم دنوادخ و

 یسلامجا ملع هب لئاف داجیا زا لبق دنوادخ ملع رد یضعبو "

 تای زا یرایسب حیرص بسحرب اریز « تسا لطاب زین لوق نیا و دندش



)۸۵( 
 یک حد اب ی ای دید تا سید سس

 تادوجومتقلخو هیسفنآ و هیقافآ تایآ رد لمات نینچمه و ۸ مر

 لبق دنوادخ سدقم تاذ . دش دهاوخ روکذم ن آ نایب هک «شنیرفآ ناهج

 . تسا ملاع ًالیصفت دوختاقولخم و تاعونصم زا کیره هب ءایشا داجیا ز زا

 داحیا زا لبق «ایشاب یلاعت ّقح ملع هک تسا نیا و

 ءهدننیرفآ و قلاخ دنوادخ هک تسین هپبش : نام تا هب « تسا یلیصفت

 وتاتابن و نداعم و تادامج زا یتسه ناهج هلقتس هنکمم تادوجوم مامت

 هسچنانچ و ؛ تسا هکتالم و نایثج لیبق زا اهنآ ریفو ناسنا و تاناوبح
 نموقح مپ ٍِِِ دارفا زا کیره تقلخ رد لمأت یفصنم دنم درخ صخش

 وب مک نیز عفت فوت نآ "ازجا زا یئزج ره هک دبایرد « دیامن ناسنا

 دهاوخبیسک رگا و « دنشاب ریحتم نآرد القع هک تسا رایسب قیاقدو حلاصم

 یایاتک و حیرشت ملع هب هعجارم دیاب دنک ادیپ عالطا قئاقد و مُکح نآب

 هدش هتشون تادوجوم زا یضعب راثآ و عفانم و تایصوصخ رد هک یرگید

 . ددرگ رضحتسم نآ زا یتمسقب ات دیامن

 هسب دنوادخ قباس مات علع یوزر زا ایتقلح نیا هک تسیف هیبش و

 تسا دبیحم نآرق رد ۴ ؛ تسا دوشم تاقولخم نیأ رد هک هدوب قعاقد نیا

 تیلدشر الا نفع سا هکع اما کر ناف یک ایا یافت

 کدسمحب حبسن نحن و ءامدلا کفسی و اپیف دسفی نم اپیف لعجتا اولاق

 *همیرک *هیآ و (۲۰ هیآ هرقب هروس ) نوملعتالام ملعا ینالاق کل سدقن و
 *هیآ سنویهروس ) ؟امسلا یفالو ضرالا یف هرذ لاقثم نم و نع بزعی مو

 و ۸ ها هنع اوهن ناف وای هو

 دنوادخ یلیصفت ملع رد حیرص كس هک اهنآ راتفگ و خزود و تشهب

 . تسا داجیا زا لبق



)۸۶( 

 ماه م م

 ۱ یا جا عمل هدومرف هک

 ناشدوجو زا لبق تاقولخم هب دنوادخ ملع هک ني | زادعب و

 دودحم نامز « تسین ریثک و لیلق نامز نیب یقرف رگید . هدوب هرورضلاب

 ,تسین لیدبت و رییفت لباق یلاعت بجاو ملع نوچ « دودحم ریغ اي دشاب

 کی ره رد هک یلیدبت و رییغت ره هب و ملاع یقولخم ره هب تانآ مامت رد و
 تام نارما هاضوشسسا ملاع را توقف ان هوا

 ریدقلا ميلعلاوه و تسوا تردق و هداراب

 و دراکب نابغاب هک هتسه هب ار یلیصفت ملع یضعب لیثمت اما و

 اه هخاش و اهپگرب کاخ ریز رد یتدم هتسه نآندنام زادعب هک تسا ملاع

 و کاخ و بآ لیبق زا تادسادع اب هک تسا تیلباق و تیام یاراد هتسه
 و گرب دنوادخ ءهضافا یارب دوشیم لماک شدادعتسا رگید یاهزیچ و اوه

 ملع و س را یا نادیص اوج اوت ی

 . دیوگب هدز هتسه هب لاثم هک تسا لوق نیا

 نم لیثمت و نم قرقرب کاخ نم لیقولاق و مهو زا نورب یا

 نامهد اجیا زا لبق دنوادخ یلیصفت ملع رد تانایب نیرتمب سپ

 میدومن رکذ هک تسا

 زالاعفآ و لامعاهب مادقا عقوم رد هک یرکف هب نه لیثمت اما و

 لثم یرابلا نع ملاغلار ودص لتم هدش هتفگ هچنانچ « دوشیم رداص ناسنا

 غتتاع اکنا « لاثم نيا هک دوشن مهوت سپ |( ةیورلا یو نم راکف لارودص

 هنر اذخ لس تا یا یوض هک هتبنا وات او دنوادخ یلیصفت

 یروما ای رما ماجنا عقوم رد یناسنا هک تسا یرکف لثم . ار ملاع داجیا

 ۱۴ هیآ کلم هروس -۹



)۸۷( 

 راکفا رد لسلست ات تسین یرگید رکف هب جاتحم هتبلا رکف نآ هک دیامن یم

 « رگید یرکف هب نتشاد جایتحا نودب دیامن یم رکف ءاشنا هکلب « دیآ مزال

 یلزا هک شدوخ هیتاذ تردق و ملع یور زا ار ملاع داجیا مه دنوادخ و

 شیتاذ ملع رب قباس ملع هب جایتحا نودب هدومرف تسا

 نا بشی زا له هایم اب متوا  یتیس ملج یو هات ابو

 0 یگنوگچ رد مالک نکیل «تسین هپبش لحم دش رکذ هک ینایبب

 وهتاذ ملعلاو: تسا تیاور رد هچنانچ - هللادنع ج۳ و - تسا تامولع
 سس 7 ردفلا ات

 :دننام « هیلک تمکح رد ءهررقم نیزاوم و هیفسلف دعاوق ربانب اما و

 یسسلع حص درفلا یلع مص مو. شال طلا ناف ترم

 زالبق و « یلیصفت و یلامجاب ملع میسقت « فرش [ ناکمٍل هدعاقو ةعيبطلا
 . درادسن یتیعقوم ( تادوجومب یل اعتیراب ملع رد ) د احیا ا تا

 دسنوش یم و هدش دوجوم ملاع نیا رد هک تاقولخم دارفا زا کیره اریز

 نشازخ ءاعو رد یطاح) و یعس .دوجو اب تایلک نآ هک دنشاب یتایلک لزت
 هوم اندنع الا * ءیش نم نا و 9 لات اس یا بساتم

 ن ۲ زا هلزنتم تایئزج و تایلکنآ مامت سپ ۲۲ مولعم ردقب الا هلزتش

 زدیب رب ملاع صخش هک یباوج ریظن « دنشاب ۳" سدقم تاذ دوهشم

 رد هیلک لوصا و دعاوق زا طابنتسا و هیداهتجا ءهطیسب هکلم بسحرب
0 

 خساپ

 رگید *هبترم نود . هبترم ره هک تسا یبت تأرم نر یارب هتبلا و

 2 یتوریج ناسنا لثم , دشاب دوخ قوف ماقم ] ق نود هبترم « تسا

 یف نآ ی یو اعا رد هچنانچ « یتوسان ی ناسنا و یتوکلم ن تا

 ۱۳٩ قودص دیحوت ۴۰

 ۲۱ هیآ رجح هروس ۱



 سس سد تحت ست حسی جهت (۸۸)

 موم وه. # رح حر م 9 ۱م

 شرت ملا ةلعح !تسا دراوزتو " ۲ هللا قلخ ام عیبج لاثمت شزعلا
 یک گررذتت دا لا لا قزوتسی  مفآ یتروم یلع ٌمَهَدَحا
 یتسالابردهچنآ درادریزرد یتروص ۳ زفن نارتخ رتخااب نامسآ

 یستساتکی دوخ تفج اب دور الاب تفرعنابدرنابرگا نیریز تروص

 دوسخ لفاس *هبترم هب تبسن یقوف *هبترم ره هک دوشن مهوت و
 دنا هدوبن ملع رد لماک هک صاخشا یضعب هچنانچ « تسا ضیف رد *هطساو
 دوخ قوف هبترم زا ضیفتسم یلفاس هبترم ره ینعی « دنا هدرک لیفنت نینچ
 رب هجو نیا هک ,تسا دوخ لفاس و یلات *هبترم هب تبسن ضیفم و

 رنو له نون ملت و نان نفخ هل :هنیرش هبآ
 ؛هکرابم هیآ و ۲۵ هتک ای مکعم وه و :هکر اسهیآ و ۲۳ دیرولالبخ مبل
 تا شا لا ام کا ی لک قلا هلال
 باتک رد مه یزاریش یاردصالم هوم | هیت اک یا میعتت دیحوت

 نودام *هبترم هب تبسن ضیف یارجم قوف ؟هبترم ره ۰ هدومن حیرصت رافسا

 نکیل .تسا دنوادخ سدقم تاذ « بتارم مامت رد ضیفم و « تسا دوخ

 ۳ هیلاع ِ "ٍ تقوا روبع ِك ءهبنرمب ضیف لوزن طرش
 هعضَم هقلعلا ًانفلخف هقلع هفطنلا انقلخ مت: هدومرف ناسنا تقلخ *هرابرد
 بستارم ندش مامت زادعب «ِ"۹1 محل ماظیلا ًانوسکف ًاماظع هضملا انقلخف
 ۴۸ نیقلاخلا نسخ اهللا کرابتف رخ اقلخ ةائاَشنا مث :هدومرف یتوسان

 ۱۳ -۱ نگ ۵۸ را ۲

 ۱-۱۴ نگ ۸۵ ۸ 2. راک ۳

 ۱۶ هبآ ق هروس ۴

 ۴ هیآ دیدح هروس -۵

 ۱۶ هیآ دعر هروس ۴۶

 ۱۲ هیآ نونموم هروس -۷
 ۱۲ هیآ )ونموم هروس -۴۸ 1



)۸٩( 
 وی تک جت ی تی ی

 ناسناندب ریبدت دنوادخ نوچ هک میئوگیم حیضوت یتدایزیارب

 راذگاو تاناویح سوفن هب ار تاناویح ریاس یاه ندب و ناسنا سفن هب ار

 هنوگچ هک دیامن لمأت یبلطم ماجنا عقوم رد ناسنا هچنانچ سپ « هدومن

 ۳ ورا رج ینذآ ات تسا یراس غامد زکرم زا سفن ینیوکت رما

 زیسما هبربت رم *اضعا و یاغا همه هک یروطب . هکرحم و هساسح باصعآ

 سفنتاذبتأرم مامت رد ضیفم هک دبایرد , دنشاب سفن ضیف یارجم و سفن

 تب
 م هه و۶ ام م

 رسیکالا ملاعلا یوطتآ کیفو رسسسسیفص مزج کنا عزت

 : دندومرفو تسا ریبک ملاع 9و2 و ریفص ملاع نیا نوچ و

بیک رت هک دن ایم دنخ انمیه امب کلانهام بابلالاولوا مع دقل و
 ملاعر 3 

 . دشاب دیاب هنوگچ ریبک
 ۴۹ و

 تیاورردو هر فرع دقف هسفن ِ نم )۱ کسنا تیاور رو
 هک منو فی

 یر >»

 قبساهنآزا یضعب هکیرگید تایاور و ۴ هبرب ْمکفرعا هسفتپ مکفرغآ ؛رگید

 مولعمحوضوروط هب میدرک قباس هک ی زا *هلمجلاب و تفایرکذ

 همه بتارم و تسادنوادخ سدقم تاذ تاقولخم مامت رد ضیفم هک دوشیم

 هکار یرما ره ناسنا « تسین نایم رد ضیف رما رد تطاسو و دنضیف یراجم

 دنکیملقعت لوا دنکب نآ هب مادقا دهاوخ یم ررض عفد ای عفن بلج یارب

 شبتارم و لایخ ماقم هب ات هبترتم تایلک زا تینالقع تاجرد و بتارم هب

 دهد یملزنت نیعم درف صوصخ و یحراخ دوجو *هبترمرد دعبو هداد لزنت

 هدرک ءاشنا ار هیلقع روص ناسنا , تسا ناسنا ضیفم بتارم نیا *همه رد و

 لسقع ءاشنا ناسنا هکنآ هن . ار یحراخ دوجو دعب . ار هیلایخ روص دعب

 لایخ ء اشنا شدرجم تادذ ءهبترم هب ناسنا « لایخ ءاشنا لقع و دیامن یم

 یدمآ ررد و ررغ -9

0 



)٩۰( 

 . دیامن یم لایخ ءاشنا دومن ریس ار لقعت بتارم هکنآ زادعب هکلب دنکیمن
 لایخنم ۰ مدرکلقعت نم دیوگ یم تسا ن راسنا بتارم مامت رد *یشنم نکیل
 : یاد فوت رم ی یقین سا ۱ وب یفط ین
 و , دشاب لقعت هک یلاع *هبترم رد تسا رمآ نآ دوجو , لایخ ماقم دننام
 دنوادخسدقمتاذ بتارم مامت رد ضیفم هک «ریبک ملاع رد تسا نینچمه
 رد تسا ضیف نآ دورو «هلفاس *هبترم رد ضیف لوزن طرش اهتنم . تسا
 . هیلاع ءهبترم

 یارب هک دوب یا همیقر رصتخم نیا
 وکین قالخاب نیقلختم و ۰ تیاده نیبلاط

 دیحوتلئال درد رکفت هلیسوناگدنیوج و« ناتشرس
 ناگتسبلدو « هزعلابرترضح«ایربکتحاسهب برقو

 و تفرصم اب نیرظان ات , دش هتشاگن تقیقحو ینعم مااعب

 هک اهرف هاو ۱
 ریه من



 ةهارَلا نازیم



 قاه۱۳۷۰ لاس رد ار هلاسر نیا فلوم

 پاچ یکی دوب هدش پاچ رابود نونکات و هتش گن
 ۳ هرد یروارگ پاچ یرگید و هحفص ۴ رد یگنس

 « قصه ۱۳۷۶ لاس رد هم انشسرپ همیمض هب هحفص

۲ 
 رستلماک مود پاچ یور زا موس پاچ نیا و



 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 یلع مالسلاو هولصلاو . باتکلا هدبع يلع لزنا یذلا هللدمحلا

لآ و نییبنلا متاخ دمحم باطخلا لصف و ًةمکحلا یتوا نم فرشا
 نیبیطلاه

 . نیعمجا مهشادعا یلع هللا ةنعل و نیرهاطلا

 مزال و تسا نآرق تغارق زامن رد تابجاو زا یکی نوچ - دعب و

رد لوادتم و لومعم هک دنناوخب ار نآرق یروط تئارق رد تسا
 نابزو تغل 

ناسل اه وتسا دراو لحن ؛هروس رد هکنانچ تسا ییرع
 هروسر دو یبرع 

 ۳ اهبرَعان اف هانلعج | ان ؛ فرخز هروس رد و ۲ ایر ار هانلزنا ات!؛فسوی

 نت ا بر ان امل قدعم تاتک اذه وفا اهر وت رو

 2 یرغ ناو توت ین بسحرب تسا هینآرق تاملک تثیه و هدام رد

 . دوش تیاعر تعارق ماقم رد

 یروطبار فورح هک تسا نآ دراد تاملک هدام رد لخد هچنآ اما

 فرسح زا ات دوش رهاظ فرح نآب ضتخم جرخم زا یفرح ره هک دنیامن ادآ

 هک دشاب قداص برع فرع بسح هب هک ردق نیمه ینعی « دشاب راتمم رگید

 ۲ ه ۱۰۳ هیآ ۱

 ۱۲ هیآ ۴ ۲ هی -۲
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 هیوت و عوشخ بلسب یدوم هکلب , هدش نآ زا ضارعاب رمآ سدقم عرش رد

 تسا زامن لوبق طرش و رازگزامن زا بولطم *هدمع لالجلاو ةمظعلا ید و ی
 فرص #»»ِ دراد هینآرق تاملک تثیه رد لخد هچنآ و

 ررسقم دیوجت ملع رد ار هچنآ و تسا یبرع بولسا قبط رب هک تسا و
 نتفگ نخس رد فراعتم و دوشنابزرب هملک ءادا تلوپس بجوم و دنا هتشاد
 . دشاب حیصف نابرع

 نکاس واو هب من رد توص نداد ششک ینعی مزال دم لببق زا
 تسهج زا لصاح نوکس لثم شراعای و « دشاب هیف مغدم و مغدم اهنآ زا نیز نکن انجت مزال نوکش اباون (یجا "اچ قم ی تو زاکیره زادعب هکیتروص رد«فلا و « روسکم لبقام نکاس ای و« مومضم لبقام
 و « مزال نوکس لاثم نینکاس مال و فلا ءاقتلا هک نیلاضل الو لثم رد فقو
 هک دشاب یا هزادناب توص ندیشک و «ضراع نوکس لاثم نکاس نون و ءای
 دوشب هملک *ادآ یکبس و یناسآ بجوم و تسا نارب نآرب , فوقوم فرح ود راهظ
 واو هسب همض زا و ایهب هرسک ز زا لاقتنا « دنفورح ضاعبا هلزنمب تاکرح هک
 رم فالخب « دوش نکاس فرح ود راهظا و ود ن ۳۱۵۲ وم نیتدودمم
 .ءاب و فاق حتفب عیب و لوق لثم نداد

 هکردقنآینعی , رتشیبهنتساافلاود رادقبیدم زا مزال *هزادنا و
 مسن اب رد برع کن تهجب« دات لا هکب یخ رب قوت

 . دراذگ یمن لاق و ءاج نایم یقرف نادنچ
 ی نآ زا شیپ فرح هک ییاج رد ریمض یاه همض ندومن عابشا و

 دوش ءادا واو لثم هکنیا ات ار هه ندومن رپس ینعی دشابن نکاس ن .رآ زادغب
 ءاه زا شیپ هک یدروم فالخب . دحآ ونک هل ]نی ملو.نویبر . .ةعم لثم رد
 کلملا هلو, هم لثم دشاب نکاس نآ زادعب ای

 نوکسهب لصو کرت و « دوش بانتجا تکرحب فقو زا تسا مزال و
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 بسط سس سست سس

 . تسا بوغرم مه

ل رد هک یفرح شه رد ار نیونت و هنکاس نون تسبسانم و
 ظسف

تحوم هک دنیامن ماغد  تسا نویی
 هملک راهچ نیا یانثتساب تسا فیفخت 

 ۳ ِِ 2 نی و نوت ناونی « نایب ایند

۳ ۳ تا لدم هملک کی رد هتتشاب هان[ ماغدا
 

 نم اه اب نو کیا نا و «هب بوق لثم دنشاب هملک ود رد ای

 ذا « لیبت دق لثم هملک ود رد اي « مّتدرا و َتطَحا لثم هملک کی رد دنفاب

 رسیبک ماغد] دننک نکاس ماغدا تهج زا و دوب کرحتم هچنانچ ۶ اولخدک

 و یسنورمأت لثم هملک ود رد ای مکدمآ لثم دنشاب هدحاو ی دنیوگ

 .ینوچ ات
 هچنانچ هک تسا فیفخت ظاحل زا دشاب هک اجره رد ماغدا هیلک و

 رسگا «جرخم رد دنشاب رگیدکیب کیدزن ای دنشاب سنج کی زا هک یفرح ود
 هدومن*ادا هلصافالب هک یفرح نامه راهظاب ددرگ یمرب نابز دنوشن ماغدا

 ۳۰ زا نابز ندش دنلب هبترم ود و « جرخم رد نآب کیدزن ای

 یکی منو لک هش ای اک کف نیر هه کز
 و ۱9۳

 هدرک ریدقت ره رب ار تغارق تحص زارحا هک تهج نيا زا  ماغدا اب مه

 نکیلتسا هدش ماقم رد مالعا *املع زا ماغدابوجوب لوقلقننوچ « دشاب

 تسافیرعت مال دنک یمن نآب ظفلت ماغدا نودب برع هک تسا ملسم هچنآ

 لاذولاد و ءان و ءات ینعی « دنمان هیسمش فورح هک هناگ هدراپچ فورح رد

 . نون و مال و *اظ و ءاط و داض و داص و نیش و نیس و ءاز و ءار و

 مالهکنآلثم دیامنن تسا مزال هچنآ تیاعر راذگزامن هچنانچ سپ سس

 د اضهکنانچ دیامن *ادا شجرخم ریغ زا ار یفرح ای و دنکن ماغدا ار نیلاض

 هرسکلثم یئانب تکرح هب اي « دناوخب لصو هب ار عطق هزمهای دیوگبءاظ ار
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 سم 9 رم 2 و ۱

 لالخا یمزال نوکس ای هللدمحلا عفر لثم یبارعاای وه هحتف اي ءالوه
 .تسا لطاب شزامن دیامن

 لیبقزادنا هدومن رکذ ارنآ دیوجت *املع هک ارییاهزیچ یقاب اماو
 لتم دشاب هرسک فلا نآ زادعب هک ینامز ءایب ار فلا نداد لیم ینعی هلامار

۱ ۲ ۲ ۱ 

 دشاب هحتف نآ زا شیپ هک یتقو رد ال ار هل مال ندرک ءادا نارگ یتعی
 نآزاشیپ هک ینامز ار مال ندومن ادا کزان ینعی قیقرتو «ربکا هللا لثم
 اپنآ تیاعر « تانسحم زا تاروکذم نیا لانما و «هللاب لثم دشاب هرسک

 وکینهچ و « تسا مزال شکرت دشاب حیصف یاهبرع ندرک نخس روط زا جراخ 3
 شمالکءهمحرت و « هولص باتک رد هماقم هللایلعا یراصن اهمالع تساهدومرف

 بجاو هک تسانیا میدومن رکذ البق هک یباملع زا یتعامج تقفاوم اب هناگ

 زامن ردتئارق روط زاوج تهج زا ار نآرق مکح مینادب طوبرم و طونم تسا

 رد دوجوم یاهنآرق رد دوجوم هچنآرب هیعرش ماکحا رد هدافتسا دانتسا و

 هدرکءاضما و فراعتم هدوب یتئارق هک دوش تباث هچنآ اي تسا مدرم تسد

 هر مالسلا مهیلع نیم وصعم همعا نامز رد ه هش

 ءهسیدات روط زا جراخ و « دشابن نابزرب فلکت بجوم هچنآ یلب

 نوچو « تسا یلوا شتیأعر تسین امنآ نتفگ نخس و برع ناسل رد تاملک

 ةنیعم جراخم زا فورح ءادا تسا مزال هینآرق تاملک داوم تیاعر تهح زا

 برع نابز قبط رب تئارق هکنیا اب دنا هدومن رکذ دیوجت ءاملع هک دوش

 تهج زا اذل « تسین روسیم انداع جراخم نآ ریغ زا هینآرق فورح راپظاب

 دنرادن دیوحت ملع بتکب هعجارم هکیصاخشا زا ءهلمجرب تئارق لیپست

 ۱۲۲ ص یراصنا خیش هولص- ۵
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 تم بب و ت تاجوسدو ت س

 . دوشیم رگذ راصتخا تیاعر اب هروکذم فورح جراخم

 ار نایمذآ رتنیبفک ۰ نادند ود و یس : میتک نه نایب تنم لا

ره و دندومن رابتعا تمسق ششب سانت بسحرب تسه
 مانیمساب ار یمسق 

 و دنیوگ یم ایانث اراهنآ هک یور شیپ نادند راهچ « دندراذگ

 اراپهنآ و دنشاب ایانث فرط ود ز زا هک نادند راهچ و , « نیئاپ فرط زا ود

 فرط ود زا نادند راهچ و« نییاپ زا ود و الاب زا ود دنیوگ یم تایعابر

یب رتشن اب شین نادند و بای اراپنآ و تایمر
 ود و الاب زا ود دنموگ

 رد هک دنیوگ کحاوض اراهنآ و باینآ فرط ود زا نادند راهچ و «ریز زا

 نادند هدزاود و « ریز ز ! ود و الاب زاود دوشیم ر هاظ هدنخ و کحض لاح

 9 ایسآ نادند ینعی دنیوگ نحاوط اراهنآ و کحاوض فرط ود زا
تپنآ و نحاوط فرط ود زا نادند راهچ و ء الاب ز زا هس و ریز زا هس

 ار ا

 . ریز زا ود و الاب زا ود لقع ن نادند ینعی دنیوگ دجاون

تفل تاملک هک یفورح مامت . میثوگ همدقم نیا میدقت زا سپ و
 

 ات و یجهت فورح ار فورح نآ و تسه اهنآ زا بکرم برع

 دمفرح هچنانچ « تسا تشه و تسیب اهنآ ددع , دشاب رخآ ات ت ت با

 و « مین مینادب نکاس هزمه نامه ار فلا ینعی عینک رانا اهم شا ر

 لوا. دیآ یم نوریب جورخم هس عقاوم زا هناگ تشه و تسیب فورح نآ مامت

 . بل موس « ناهد مود « قلح

 یفورحو« و مدقم . تسا عقوم هس ار قلح جرخم اما -)

 نیع« ءاخ , . *اح « هزمه , ءاه تسا شش دیآ یم نوریب تمسق هس نیا زا هک

 جرخم و ندرگ و نیریز بناح زا ۰ تسا قلح یادتبا لوا تمسق

 . دشاب یمیاه رب مدقمهزمه ینعی « بیترتب تسا زوُه ءاه و هزمه

 هسطقن یب *اح و نیع جرخم نآ و « تسا قلح نایم مود تمسق

 . ؛احرب نیع مدقتب تسا



 ءاخونیع جرخم نآ و « ناهد فرط زا تسا قلح رخآ موس تمسق
 . ءاخرب نیغ مدقت هب تسا راد هطقن

 و ناهد فوج تشپ رد هک تسا یتاضف زا ترابع قلح . حیضوت

 نآ لفسا بناج رد و « دندرگ لخاد نآب فوج ود نیا و تسا عقاو ینیب
 فرط زا و ,سفن و اوه روبع تهجب تسا هرجنح و موقلح , مادق زا اضف
 .اذغ روبع تهج دشاب هخرس هدور هک تسا مقاویرم « فلخ

 ی جی اماو ۳

 الاب ماک و « دنیوگ کچوک نابز و تاهلل ارنآ هک هذالم , نابزرس « نابز رانک

 یفورح و تسا ایانث و نحاوط هک اهنادند زا یر ی

 ؛ تسا فرع تره وفا تره اط تناسب نافک

 لواو ماک زا تسوا یالاب هچنآ اب تسا نابز خیب شجرخم . فاق

 . قلح یوسب هذالم
 هچنآابفاقحرخم زادعب یکدنا تسا نابز خیب زین شجرخم . فاک

 یوسسهل ار فرح ود نیا و نهد یوسب هذالم رخآ و ماک زا تسنا یالاب

 . دوشیم رهاظ کچوک نابز ینعب تاهل زا هک تبسانم نیاب دنیوگ

 دمفرحهن دشاب نیل فرح ءای هک یتروص زد . ءای و نیش و « میج

 ابتسا نابز نایم فرح هس نیا جرخم و« دشابن روسکم لبقام و نکاس ینعی

 ربنیش و نیش رب تسا مدقم میج ینعی « بیترتب ماک زا تسوا یالاب هچنآ

 فاکش ینعب رجف نزو رب رجش نوچ دنمان یرجش ار فورح نیا و « ءای
 و ف شاط تاهف اش وفا فور نیا تست اه

 دشاب هک فرط ره زا تسا نابز خیب رانک شجرخم . راد هطقن داض
 و ی زا تسه وا یولپپ رد هچنآ اب , تسار اي پچ

 و تری اهن اک وفا تا نادند ینععب سرض هک دنیوگ یفاح و یسرض ار

 .تسا نابز ءهرانک اجنیا رد دارم

 هک یرادقم نآ یالاب ماک اب تسا نابز رس رانک شجرخم . مال
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 ماکبنابز هکیروطب ۰ بناج ود ره زا دشاب الاب بات و کحاض نادند رباری

 زا رتورف یکدنا «الاب ماک اب تسا نابز رس "هرانک شجرخم . نون

 دبسچب ماکب نابز و مال جرخم

 زا رنورف الاب ماک اب تسا نابز هرانک رس شجرخم . هطقن یب ار

 تسامک رایسب فورح نیا ءادا رد ماک اب ی نابز رس یگدیبسچ و + « نون جرخم

 تسشوگ هثل و ,هرانک ینسمب قلذ هک دنیوگ یوثل و یقلذ ار فرح هس نيا و

1 
 یا خیب اب تسا نابز فرح هس نیا جرخم . لاد « ءات « ءاط

 تب شیوا نکا یا ی یا نا یاب ایا

 لادچرخم زارتالاب ءات جرخم و , هطقن ود «اتجرخم زارتالاب ءاط جرخم ینعي
 ز ننه مدس  یتسب نوع مه عطف و ها مش از یروهت نا و تی
 . تسا الاب ماک یاهمنکش

 فرح هس نیا جرخم . هطقن یب داص و نیس و راد هطقن ءاز

 یمکردق و دبسچب ایانث هب نابز رس هکنانچ تسا نیریز یایانث یاهنادند

 ایانث خیب هب رتکیدزن *از ینعی ۰ بیترتب دنامب هصاف فرح *ادا عقوم رد

 یه نا ار فورح نیا و داص زا نیس و « نیس زا تسا

 . تسا نابز رس

 فرحهس نیا جرخم . هطقن هس ءاث و راد هطقن لاذ و راد هطقن ءاظ

 زا رتنالاب ءاط ینعب « بیترتب الاب یایانث رس یزیت اب تسا نابز رس یزیت

 قلذ و « دنیوگ یقلذ زین ار فورحنیا و تسا ءاث زارتالاب لاذ و .لاذ

 . تسا نابزرس یزیت اجنیا رد دارم و تسه مه یزیچ ره یزیت ینعمب

 . تسا فورح راپچ جرخم بل اماو-۳

 . بل نوردنا اب تسا نیریز یایانث رس شجرخم . ءاف

 . دوش رهاظ نهد فرطب بل لخاد و بل یرت زا . ءاب



)۱۰۰( 

 . تسا اب جرخم زادعب یردق یسراف *اپ جرخم و نوریب زا . میم

 یروطبتسا بلود نایم شجرخم دشابن دم فرح هک یتروص رد .واو

 هفش هک دنیوگ یوفش ارفورح نیا و « دنبسچن و دنسرن رگیدکیب اپبل هک

 . تسا بل یانهب

 نکاسءایو مومضم لبف اب نکاسواوو حوتفملبق ام فلاینعی دم فورح ام او
 جراخناهد یاوه یاضف زا دشاب نوکس اي هزمه اهنآ زادعب هک روسکم لبقام
 تم

 زا هک تسا هنکاس نون و نیونت و میم « دارم یونغ فورح اما و

 یتنوص یادص نیغ مشی هتع و دکور یتیم آ رو تب موس
 ایءافخا تلاح رد دوش رهاظ موشیخ زا «فورح نیا ءادا عقوم رد هک تسا

 دمحم لآودمحم یلَع لص ٌمهللا . دّعب نم « لبق ْنم لثم ماغدا

 هلمجرب فورح جراخم شزومآ یناسآ تهجب هک یرصتخم دوب نیا

 عالم بیم ها ناشر حیات سر یافت نا یاا

 . دوش هتسناد حوضو روطب هروگذم فورح جراخم موسرم لکش رد

 وتدابع لها هب تراشب تهج زا تسا بسانم عقوم نیا رد و

 مایق هناکی قلاخ شتسرپ ماقم رد بلق تمالس و لماک داقتعا اب هک یناسک

 یتایاور و هیسدق ثیداحا زا یفیرش ثیدح «نیلهاسم بیغرت و دنیامن یم

 . دوش رکذ رگید

 ( هر) ) یلماع رح خیش جو زف تافلوم زا هک هینسلا رهاوج باتک رد

 باستک زا لفن (ص) یو وب ی نت تابنرق هتتسا

 هل ایلم هللا لوسر لاق لاقس ابع نب زا شداتساب هر قودص سلاجم

 تر تتقع نم نیلصمل : تاربلا ذخای وان 9 کلم ناب :ملسوهلآو
 ۳ م  م

 نم مهل ذخا رجفلا ةولص اول روت نونموُملا ۳۳ اذ نیملاعلا





)۱۰۳۲( 

 2 2 4 رم مم هر

۳2 
 و م ۳ ۳۳ م

 قم ۳ یا شو و گم یک کت
 تارا لجوزع هللا نم هل خال ًةولصا ولص اذاق رهظلا َیلا

 تبانسح مکنافیس 7 7 یتاما و یدیبع زداقلا لا ًان:اهیف تونم ةناثلا
 رضعلا تو ناک اذاف لالجلار اد یاضرب مکتلَخداو ب تاتیَسلا مکل | ثرفغ و

9 ۱ 1 
 ؛اهیف ٌوتُکم هنلاثلا 5 تارا ها نی مهلدخا لا اولص و اوضوت و وقف

 تمرح یثاما و یدیبع ین اطلس 1

 ارش الا یتمحرب مکن تند ربا نکا مکتنکسا و رانلایلع منا
 2 ره م مو رم حج

 هلن مهلذخآ برملا ةولص ول و اوضوت و وُم اق برتملا تو ناک ۳۴
 و یدیبع لا ریل رابجل ملل انآیتاداهیف بوم ةتيارلا تاربلا

۱ 
 9 مل رم ..ح_یع

 موسی کیف و کیم نآ قح و اضرلاب مکدنع نم م یتکتالم دعص یثاما
 ۳ تاربلا هّلا یم ُمهْلَدَخا ءانعلا تقو ناک ادا. هکتشما ةمیقْا

 مکتویب یف یئاما و یدیبع یاوس ترالو یر هلال هّللا نآداهیف ٌبوتکم

 یر و تر یفحو تشح یرکرف یف و تم یتویب یلاو مترهط
  نَع ثیضز ذَق ینا یتکیالم رتاس و لیئاحمس اب کدهشآ مو

 هب یتیاور مالسلا هیلع قداص ترضح زا هعیشلا لئاسو باتک رد

 فرشم ملسو هلآو هیلعهللا یلص ربمفیپ دزن یدرم هک تسا دراو نومضم نیا

 رایتخاهب ار زامن تقوچیه دومرف « دیئامرف یزردنا و دنپ ارم درک ضرع دش

 رازیبو رودوآ زا مالسا نید دنک زامن کرت رایتخاب هک یسک هتبلا « نکم کرت
 گن ۷

 هللاتاولص قد اص ترصح زا شا دراو نومضم نی اهب زینیتیأور

 ار زامنکرات و دیمان یمن رفاک ار راکانز تسا ثعاب هچ هک هدش لاوئس هیلع

 ٩٩ ص هینسلا رهاوج

 ۲۸/۳ هعیشلا لئاسو ۷



)۱۰۳( 

 دنک یم انز توهش هبلغ و تذل بلط تهج زا راکانز دومرف دیمان یم رفاک

 هاتف ی دنیا شرم شرق کرک کس وحدت ای ام

 ۸ ۰ تسا رفک بجوم دنوادخ شتسرپ ندرمش کبس و دنک یم

 نادرگ یور یهلا ماقم میظعت زا یهاگچیه دنوادخب نموم ینعی
 دسحوت هب داقتعا هک تسا نامیا نادقف رب لیلد ندنادرگ یور و « تسین
 هچنانچ ؟ تس بت نیتسا هرمز ۱ مالسا نید تقیقح و

 اولوقنکل و اونموت من لق اتمآ بالا تسا درو دیس یار رد
 می درو آنامیا دنتفگ ین انا مکیولق یف نامیالالخذیاملو انملسا

 ترا ست نام نانو ناسا هک توان
 .هدشن لخاد امش یاپبلق رد زونه

 تسادراومالسلا هیلع قداص ترضح زا هعیشلا لئاسو باتک رد و

 یقاب دشاب لوبق رگاتسا زامن دنهاوخ یم هدنب زا ارنآ باسح هکیزیچ لوا
 ۱۶ ,:تسا ودر شلاشا یا تر ها ست ی نازی شا

 رد یدرم تسا دراو مالسلا هیلع رقابدمحم ماما ترضح زا زین و

 دوجستسا مزال هک روطنآ نتفر هدجس معقوم رد دش دراو (ص) ربمغیپ دجسم

 دنزب نیمزرب راقنم هک تسا یغالک لثم دومرف (ص) ربمغیپ « درواینیاجب ار
 ۱۱۰ تسا هدرم (ص) دمحم نيد ریغ رب دورب ایند زا زامن نیا اب رکا

 دنروآ یم ار یدرمریپ تمأیق زور . تسادراو ترضح نآ زا زین و

 یزیچ یدب زا ریغ دنک رظن دنچره دنهد یم یو هب ار شلامعا باتک و

 ۲۸/۳ هعیشلالئاسو -۸

 ۱۴ هیآ تارحح هروس 9

 ۲۲/۳ هعیشلا لئاسو - ۰

 ۲۵و ۲۱/۳ هعیشلا لئاسو-۱



)۱۰۴( 

 لخاد تشهبب هب اروا درک مهاوخن تباذع یا هدرک زامن وت نوچ دیامرف یم
 ! قتخامت ۱۲

 نیملاعلا بر هلل دمحلا مث
 یف رظنلا دیدجتل هقیفوت هواع

 نیدمحا ینافلا هدبع فیلاتلا اذه
 ینایتشالآ نسحدمحم

 ةيوبنلاهرجهلانم۱۳۷۶ ةنس لاوش رهش یف

 ۲۷/۳ هعیشلا لئاسو -۲



 داعمو دبحون



 ی فلوم ار هلاسر نیا

 :هروسس نوچ و هتشاگن ق ه ۰ لاس

 ۱ نایایرد ار نآ همجرت اب 9 طفق ات

 هروس زسیسفق مان هب :دوب هدروآ هلاسو نیا

 رد هحفص ۳۱ رد هعق اولا تعقو از ( هکر اب

 .تسا هدش پاچ ۱۳۹۱ لاس



 هلاسر

 (۱) داعم و دیحوت رد

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 هک هل نوا دم قم اه ها تم دعا شی شب ات

 و شاداپ دنسپان و کین لامعا زا کیره یارب و دومرف قلخ ار ناسنا دارفا

 یازجهب نیقی روطب تمایق ملاع و ینادواج یارس رد هک تشادررقم یرفیک
 .دیسر دنهاوخ دوخ لامعا

 لقع ناهربب رما نآب دارفا مامت تسا مزال هک یاهمهم روما زا یکی

 هک تسا دنوادخ ( دیحوت ) دنشاب دنمهدیقع و نیدتم سدقم عرش مالعاو

 ریغاریز « دننادب تادوجوم مامت قلاخ و ریظن یب ار راگدرورپ سدقم تاذ

 یضرعناش دوجو تادوجوم یگمه تسا یتاذ یو یتسه هک یلاعت یادخ زا
 دوشتاذلاب طب یهتنم دیای یضرعلاب ام ره هک تسا مولعم و « تسایریفو

 ناهرب و ( یسرت ) ناهرب هب ودره نیا و « لسلست اي « رود دیآ مزال الا و

 رد ام یلو « تسا لطاب امکح بتک رد هروکذم نیهارب ریاس و (هتماسم ) لوا

 ضرعلاب امرگا: میشوگ و میرادن لسلست و رود لاطبا هب یزاین بلطم تابثا
 ینعم نیاو « عوبتم نودب یعباوت اوت دوجو دیآ مزال دوشن تاذلاب امب یمتنم

 یریغویضرع تادوجوم یمامت هک یتاذلاب دوح و نآ و « تسا لطاب ۱

 تسمقو اذا "هکرابم هروس ربسفت رب پاچ رد هلاسر نیا -۱

 اد ۵ ش ! همجرت اب ار هروس نآ فلوم نوچ . تسا هدش هدیمان " هعقاولا

 .دوب هنشون هلاسر نیا



)۱۰۸( 

 و دوجو تقیقح نیع هک تسا رو تا یو ما ی ب
 ۳ ساک اهن تسا میرک نآرق رد هچنانچ , تسا تایح
 دیئادخب دنمز این امش یگمه مدرم ۷ " دیمحَلا تل وه هللاو هللا یلا

 تسا هدش شیاتس و زاین یب هک تسا دنوادخ و

 نا عارف یه یاهو لر یک
 تاملکتاوذهب ناسنا هک تسا یظفل دوجو دننأام « دوشیم هضافا تادوجوم

 نآ «دیامنن ظفلت یفرح و هملکب ناسنا ات هکنانچمه و « دهدیم فورح و
 هتفگ ات هک , نسح : ظفل لثم . تشاد دهاوخن یظفل دوحو فرح و هملک

 تادوجوم تایهام هب ات زین دنوادخ « دشابن دوجوم یظفل دوجوب دوشن

 دنهاوخنیجراخ دوجو و هدوب فرص مودس تایهام نآ دیامرفندوجوهضافا
 ها

 وا زا یزیچ دوش رداص تاملک و ظافلا ناسنازاردقره هکنانچ مه و

 دی امرف دوجو هضافا تادوجوم تایه امهب هچره زین دنوادخ « دوش یمنهتساک

 .ددرگن هتساک شسدقم شاد وا یویجت

 زاو هدومن ظفلت ناسنا هک ار یرایسب تا

 ه دور نا ارب یزیچ دنیامن تشکزاب و عوجر یو هب ًاضرف رکا هدش رداص وا

 اضرف رگا هدومرف داجیا دنوادخ هک زین یا هیهانتمان تادوجوم « دوش یمن

 گردن ۵ ورق آ نشس دقه تساد رب یزیچ دنیامن تشگزاب و عوجر وا هب

 یقیقحراداد زا دوجو هک تسا نآ داجیایانعم : دناهتفگ نیققحم

 , دیازفین یورب یزیچ تشگزاب رد و « دوش ضئاف

 شنیرفآ تدوجو شیپ رد شسنیب هاگ لاتم هیاس یا

 سدقم تاذ یقیقح دوجو هعشا تادوجوم تادوجو عقاو رد و

 ردق ره هک « دیشروخب تبسن « دیشروخ عاعش دننام  دنتسه یلاعتیراب

 ۱۵ هیآ « رطاف هروس ۲



)۱۰۹( 

 و ا.پعاعش نآ رگا و « دوشن هتساک یو زا یزیچ دباتب هچرهرب اي و دباتب

 . دنیازفین دیشروخرب یزیچ دنوش عاجرا دیشروخب اه شبات

 هبترمیاراد هک یدوحوم ره هک تسا ۱ . ميگوگزینو

 اب دهاوخ وا یارب زین یفیعض لظ هتبلا تسا ی هو و

 هبترم یاراد دوجوم را اهر . تسوا لظ هفیعف ترارح هک یا هدیدش

 . دوبدنهاوخ هیهانتم ریغ زین ت نآ لالظا دشاب هیهأنتم ریغ ءهدیدش

 و ( دوش یم هدرب لولعمب یپ تسلع تسّلع زا هک)تسا (یمل) لیلد داقم نیا و
 تاقولخم دننام ) دنشاب دوحوم 2 هات ویش لالطا ی روطنیمه

 ( تسا دنوادخسدقم تاذ هک )زین دوجوم نآ (یلاعت یراب *هیهاتتمریغ
 لولعم زا هک ) تسا ۳ :1) لیلد دافم نیاو « دشابیهانتمانو دو تری

 ( دوشیم و3

 مالسل اهیلع ربمیپدوه ترضح یتقو هک داع موق هصق تسا نینچ و
 یوقرایسبنوچ ۰ دومرف یمدیدهت راگدرورپ تخس و دیدش باذع هب اراهنآ

 نم " : دنتفگ یم ترضح نآ ب  قج زد و6 رورعب هوجب هندوب دور و
 باذع ام ینعی ) تس عن توس ی را

 میراد هک یئورین و توق یندایز هب دشاب تخس و دیدش ردق ره ارت یادخ

 هللا نا اوری ملوا " . دومرف اهنآ هتفگ ب باوجرد دنوادخ و ( مینکیم عف د
 طب یر و سم م 7 2

 نآ ( :تسنادن و ) دندیدن 2 و ینن هناوه نیل یذنا

 زا ( هداد رارق اهنآرد ار ورین و توق نآ و ) هدیرفآ ار ناشیا هک یئادخ

 دوحو ۰ قزش ان تادوحوم آب زا رتشیب دنوادخب ِ یکی دزن و برف ید وحوم

 . ناگتشرف دوحودننام « دشاب تادوجوم یاه دوجو ریاس زا یوقآ دوجوم نآ

 ۱۵ هیآ تلصف هروس ۴



)۱۱۰( 

 . *ایلوا و ایبنا و

 قسلاخ نت ی تاذ تیام نایب کوک و

 ۶ و ی

 یلخلا هل | معز نف بوسنم ٍهریغ یو ٌتورضمهقلخل اب هدومرف زین
 او اه نشر شب مفاد دوُبملا قلاخلا لهجدقف 9

 هک درادنپ نینچ هک یسکسپ «هدش هداد تبسن لجوع وا ریغ هب و تسا

 ء هدسننیرفآ *هراب رد وا قیقحت هب سپ « تسا دودحم دنوادخ سدقم تاذ

 ( تسا لهاج یقیقح دوبعم و تاقولخم
 تردقو ملع دننام« زین دنوادخ هیلامک تافص هک دش نشور و حضاو

 هک تسا نیا میشاب دقتعم نآ هب تسا مزال هک یروما زا رگید
 , دنمان یم خزرب ارنآ هک تسا یرگید ملاع , ایند من اش شبا ۱۳9 ری

 یادخ ( تساتمایق و ترخآ ملاعوایند مّلاع نیب هطساو هک یمّلاع ینعی )
 عرب فر 2

 و " نوتعبی موب یلا خزوب تا ای ارق رد لجوزم

 بس جزا و هو یوم هتخیگنا رب هکیزور ات تسا یخزرب ناشیا یور شیپ

 ششهایق قیقحت هب درم هک یسک ۲ "هتمايق ثماق ذقف تاب دم" هک تسا

 یرفص تمایق « تسا ثبدح رد هک تمایق نیا زا دوصقم ) تسا هدش اپرب

 مسلاع رد  هبویند ن نادیا زا ندومن تقرافم و گرم زا سپ حاورا و ۰ ( تسا

 یاهندب دننام لکش ثیح ز | هک یخزرب یلاثم یاهبلاقب هریک قامت خوب

 قلعت اددحم حاورا (ازج و ثعب زور و ) یربک تمایق رد و « دنتسه هیویند

هدومن تقرافم نا زا گرم زا سپ هک یا ۵ب وین د یاهندب نامهب دنریگ
 

 یقودص دیحوت رد موسهلمج ۸ هبطخ هغالبلا جین رد لوا هلمج ود

۰ 1 
۷۰ 

 ۱ هه هیا نونموم هروس ۶

۷ 



)۱۱۱( 

 ۰ دندوب

 دیابصوصخلاب هک تسا نید لوصا زا یکی یربک تمایقب داقتعا و

 زا هتشذگ ناسنا ینعی دنشاب و دقتعم تاب ان افق دارفا مامت

 نو | هتتشب مالعا هلآو 9 مالسا ربمغیپ ار هچنآ تسا مزال هکنآ

 دقتعم زین ینامسح داعم ملاع هب دیاب , دیامن ن 1: تیصیص اف و کیت کور

 لاقتم لمفی ََمف " تسا لامعا شاداپ و ازج و باسح ملاع ن ۲و , دنشاب
 ی 2 9 م م ۳7

 رد لجوزع یادخ یردقب ۳ هری ش 9 لاقتم لمعی نم و هربب اریخ ةرذ

 رتشیب نآ زا هک هدومرف نایب تماأیق زور تا یو یتشرآ قیعف ارت

 تسا لکشم شروصت

 یراد شنا رب رود زا یتسد یونش یم یربخ تمایق زا
 یر اه نریسش زیر هقب هک یی ات هتش ناو ا تسقوک وات یاب

 و یبوخ و تمعن یتدایز هتسیاش و حلاص دارفا یارب دنوادخ و

 نیحل اصل اید ابعل تددعآ ء تسا تیاور رد هچنانچ دناهدومرفهدع ویشوخ

 قسم بل رو تیم هق نیعالام
 و هچنآ مراکوکین ناگدنب
 هسللا ءاشنا هک " هعقاولا تعفو اذا " هکرابم هروس رد و . هدرکن روطخ یبلق

 توالت ارسنآ ءاشع و برغم زامن زادعب اپبش دنوشیم قفوم نینموم یلاعت
 و اپباذع و اه یتخس زا ناسنا دارفا رب هدراو لاوختا زا یا همش دنیامن
 . هدی درگ نایب تمعن و تمحر یرایسب

 ۱۰ 1 ۰ 4 : ِ_ٍِك

 ۷-۸ هیآ لازلز هروس -۸

 ۱۳۴/۲ ریفصلا عماج-9
 هعق اولا *رقیلف اهتفص یبلاوهنجلا یلاقاتش |نماظفلنیااب۲۰۳/۵ نیلقثلارون - «



)۱۱۲( 

 و سس یا ]تب تک اه ما سس ماکت نا

 تفگ ؟یراد هوکش هچ زا تفگ وا هب « دش توف ضرم نآب هک یضرم رد تفر

 . مراگدرورپ تمحرب تفگ ؟یراد لیم زیچ هچ هب تفگ «دوخ ناهانگ زا

 رسما تفگ «هدرک رامیب ارم بیبط تفگ ؟ منکن بلط بیبط وت تهح تفگ

 نونکا ؛یدادن متشاد جایتحا هک یتقو رد تفگ ؟ دنهدب هیطع وتب منکن

 دشابوتنارتخد تهح مهد یم هچنآ تفگ « یهد یم مرادن یزایننادب هک

 ندناوخهب مدرک رما ار اهنآ نم نوچ « تسینیتجاح نآ هب ار ناشیا تفگ

 مدینش ملسو هلآو هیلع هللا یلص مرکا لوسر ترضح زا نم و . هعقاو *هروس

 هاگچیه وا هب دسرن « بش ره رد ار هعقاو *هروس .دناوخب هکره دومرف یم هک

۹ ۱۱ 
 . یناشیرپ و رقف

 سس
 و

۳۳۳۳۳۳
۳۳ 

۱ 

 ۱ هم 2۰ ۰.

 نایبل عمجم
 ارد را ۱ 9

خا یار ای د رند هش اچ
 هر تر ایر از ام





 همیمض هب البق راب کی هلاسر نیا

 نایبو روآ دای ) فلوم زا رگید هلاسر ود

 مه رگید راب و یسمش ۱۳۸۵۱ لاسرد ( عفان

 دوبهدش پاچیرمق ۱۳۸۶ لاس رد هناگادج



 هب دیع هلاسر

 (ص) هللادبع نب دمحم ترضح دوعسم دالیم رد

 نخ لا حر لا ها عشپ

 نشور وت مشچ دش دیع نم لگ نشلکب لبلب دز ریخلا حابص

 نشلکب ناسنیز دفکشن زگره هک تسفکشب دیما نشلگ رد یلگ

 بایانریظن یب کاپ رهوک و باتملاع میظع رون هک ینامز یتسارب
 ملاع قفا زاهلآو هیلع هللا یلص هللادبع نبدمحم نییبنلا متاخ ترضح

 فتا هاب هک سرو هاب لاک ندا نام فنون
 و هتشاد تیناسنا زا یظح و هرهب هک سکره « دوب ناسنا *هتسجرب دارفا

 دوجو نآ هب یدنم هقالع و ریقوت و میظعت ماقم رد یردقب یتسیاب دراد

 . دوب نوریب رشب تقاط زا نآ قوفام هک دیآرب سدقم

 . ملاع نادنمشناد و ءالقع *هیلک ءهقلح رس و مظعم ین نآ نوچ

 یاپهار زاو دومرف حضاو و نایب دیاب هک روطنآ ار قح و عقاو یاپهار مامت

 رما ره رب مدقم هک یسانشادخ و دیحوت باب رد و « درک ادج و زاتمم لطاب

 زا و دوب روتسم و هدرپ رد و هدیشوپ ۶ بلاغ رب و هدوب یریطخ و مه

 زا یاهرهب هک مه یناسک و دش یم هدرمش لحنتال تالکشم و ءایع تالضعم
 هکدنتشاد نآ فوخ اي دندوب دقاف ار یفاو نایب رب تردق اب دنتشاد نآ

 . دنوش عقاوقح فالخ و هپبش رد و دنیامنن مهف ًالماک ار بلطم « نیعمتسم

 هقیمع تاحیضوت و هقیشر تانایب و هیفاو تاقیقحتیردقب یپلا غلبم نآ



)۱۱۶( 

 و تاهبش رابغ و لهج هدرپ و نشور ار یسانشادخ و قح هار و هدرب راکب
 تاداشرا نیا اب : دومرف هکنیا ات دودزب و تشادرب ۱ هیت طی سر الی

 هک زادتنقا و یسویط اتش را کار گیعخ موومت هک هیت اه ون تاب او
 رپ تب و هلطاب تادوبعم تدابع هب و دنیامن هارمگ ارامش دنهاوخب

 . دننک راداو ار

 امش یتس

 دی درگ یم ش ایی یک ییاجب نیناخ نبوک رسم تین

 تیم امتدارفنا 9 | و میظع قلخ یلعل کنا و!هدومرف شیادخنآرتردو

 نآرسق رد شس دقم دوجو هب لماک ن راسنا راصحنا و « تیناسنا تالامک رد

 اونمآ نیدلا اهّیآ اي بلا ین نیو هل | :هدومرف دیجم

 لنت اوملس و هم اغلم
 مامتلا قوفوهیلعافلا مات لعاف ۰ دنوادخ سدقم تاذ نور ت

 و یناکما دوجو ره زا زاتمم (ص) دمحم ترضح یاتکی تقیقح و دشابیم

 ودورد ماود روطب « تسا هیلباقلا مات و شیالآو نیرو نول هنوگ ره زا هزنم

 :ددزک نینلرات الیاف نره یتیقع تالاتک و هروفس تای سحر
 و دومحم ماقم بحاص ترضح نآ هک دنا هتسناد نوچ هکئالم فونص و

 روننآ ریقوت و میظعت ماقم رد دشاب یم دنوادخ دزنرد ناگدنبنیرتبوبحم

 تاقارشا و تاضویف تاحشر زا و دنبايب دنوادخب برق هک دنتسه مسجم

 نینموم و نایمدآ هورگ هک زین امش « دنیامن هدافتسا ترضح نآ رب هلزان
 و میظعت و هکثالم هب ءادتقا ماقم رد و هدرمش منتفم ار تصرف دیشابیم

 امش بولق رد تفرعم و ملع رون زا ات دیئآرب مرکم دوجو نآ میلست و ریقوت

 هچنانچدیبایبیقیقح یگدنز هک دمدب امش یاهلد رد ار نامیا حور و دباتب

 ۴ هیآ ملق هروس -۱

 ۵۶ هیآ بازحا هروس -۲



)۱۱۷( 
 سس سس سس سس

 ۳2 م ۲
 سس

 اذ|لوسرل و هل ویا اوتمآ ۲ نیذلا اهیا ای دیامرفیم ۳ رد

 ّ .مکییخی اهل ! مکاعد
 | بیو ی

 هتتجت هک تسا ۱۳ اور او تی و

 تردق یلک هب هک یئاپ و تسد « دیآرب هدهع زا تسا نآ هفیظو و هتسیاث

 ندینش و ندید سح هک یشوگ و مشچ و « هدرم تسبن نآرد تکرح و سح

 ءایریک باستفآ عاعش زا ءایض یب دنام هک لد نآ ءهناخ

 دودو ناسطلس قوذ زا اونیب دوهمحنأاح نوچ تسا کیرات و گنت

 باب حتف ین و هصرع و داشگ ین باتفآ و هام رون لد نآ رد هن

 آ رسن رب دوخ لد روگ زا رخآ ار وت رم لد نینچ زا رتشوخ روگ

 کنتروگ نیز اروت دریگ یمن لد گنشو خوش یاداز هدنز و یا هدنز

 ماقمرد. دوبقلخ لیمکت رب شیانب نوچ لسر رورس و لک ملعم نآ

 مولع عیمح میلعت عماح شنايب هک دومرف یم یرونخس یروط دیحوت میلعت
 دنوادخ دیاب هک روطنآ یسک هچنانچ ینعی « دوب هیناسنا تالامک و هیقالخا

 وب ده ارخ هل بک یی افصم ات اخ هتبلآ :هش اب لینک دوم قساتب ۶

 جز ها ها سا گواه دیحوتر د میرک نآرق رد هک یتایآ رد هچنانچ

 سانلا اهیا اب تایآ ی نت ۳

 ۴ نوقتت مکلعل مکلبق نم 1 مکقلخ یذلا مکبر اودبعا
 تقیقح هب هک دیامن شتسرپ ار یسک دیاب ناسنا « مدرم یا ینعی

 ۲۴ هیآ لافنا هروس

 ۲۱ هیآ هرقب هروس ۴



)۱۱۸( 

 یتسههکدشاب کولمم یتسارب هک تسا نیا هب ندوب هدنب و « دشاب وا ؟هدنب

 یسدا ان متر یقه ده هاش نتسآ ین مر اصفا هی و اس یتصشو
 . تسا نم رایتخاب شمدع و دوجو ینعی « متسه دوخ فرح و نخس

 تسدا ایت اشرف هب تافولخم همش دوو هک ییوا دن هتل و

 دوجو و « دیامرف هضافا دوجو دناوت یم هک تسا دوجو و تایح ضحم شتاد

 « تسین رگید دوجو جاتحم تسا تاذلاب دوجوم و دوجو نیع شتاذد نوچ

 دوش یمن تف ای مهضرعلاب دوجوم دشابن ملاع رد یتاذلاب دوحوم هچنانچ و

 جایتحاوتسا منتمم تاذلاب نودب ضرعلاب و لاحم عوبتم نودب عبأات نوچ

 زا سپ و « تسا یرورض بلطم نیا نوچ : توییت لند وز و برگ

 تسنا تا لا تار تر نیش مع هوس هاش ترا ه کسنا میش

 . درادن یقولخم و یدوجوم هب صاصتخا شدوجو *هضافا

 یدنوادخدیتسرپب دیئایب مدرم تسا نیا هکرابم *هیآرد دارم سپ

 یستسار هب رگا و ,تسا تادوجوم *همه و امش ناینیشیپ و امش قلاخ هک ار

 ما :هوجنک نود رو ین اس هک درک رپ ارم هو یزد تربت زا
 هی. ,طیحعم فی شاد یی کیه مع اتم ۱تا افت تا هوشوپ
 دیهاوخهدی دنسپ تافص و هلضاف قالخا یاراد  تسه ملاع رد هچنآ مامت

 مکاحلقع نوچ « دیوش یم رود و هزنم . دنوادخ تفلاخم و یصاعم زا و دش

 هک ار تادوجوم زا هتسدکی و هدومرف داجیا ار ملاع هک یدنوادخهک تسا

 تادوجوم عفانم بلاع و هداد تادوجوم یقاب رب یرترب تسا ناسنا دارفا

 یاراذهبک تسا نیا نیا اقا وات مش اتاق

 قالسخا هب ار اپنآ هک دشابن اهنآ یارب یسیئر هچنانچ و دوش هعهم مولع
 زا مسق همه ندوب اراد ءهطساو هب هتبلا دیامن لیمکت و میلعت ء هلضاف

 نیاودش دهاوخ عقاو دارفا نآرد جرم و جره اهنآ ریغ و هاج و لام توهش
 . دوش یم یرمثیب ؟هجیتن هب یهتنم میظع تقلخ

 الو کو ساق هک تسا ال یراق هتل



۱۱٩( 

 و
 هک تسا نیمه ءایبنا نداتسرف زا ضرغ هدمع و « دنیامن لیمکت و میلعت ار

 تای ا# قتش اب هستش اب « مدرم

 ناراکزیهرپ و ناگتسیاش و حالص لها هکنيا یارب* نوت ملل دومرف هک

 نگیرد

 ۰ نم سا او مو با تایآ زا زین و

 الو ۶ ءاشی فک ماحرالا یف مکروصی یذّلا وه :تسا نارمع لآ ءهروس

 لباق و روعش بحاص 3 یر تک کلا آ یارب مدآ ینب هب صاصتخا

 ءازجا زا یئزج ره یناویح تاقولخم مامت هکنيا رد الا و دندوبن باطخ

 قوسلخم و عونصم « یدنوادخ ترضح یریخست و ینیوکت رما هب اهنآ ندب

 و وا ر نافنا لاکااب و شات اسم و مع هیخ ناف هدف
 ومحر و ناد مخت یکیراتر د «هدوب یناویح ره یناگدنز رد مزال و راوازس

 . هدومرف داجیا مکش

 ایدیامنیربتأت الثم هیران *هوق هک تسا نیا یریخست رما زا دارم و
 رحم شا یر ی ۱ کر
 ر رثا نآ هک یببس نآ نکیل , درادن روعش مسج اي هوق نآ دوخ ار تکرح

 رسئا نآ یارب و هتسناد یم هداد تکرح ار مسج نآ اي هدیناسر روهظ هب

 رب ینهآ ندز *هلیسوب یتجاح یارب یگنس زا ار یشتآ لثم « هدومن نینچ

 هک ناتدوخ فرطبدیهدیم تکرح اردوخ تسد اي « دیروآرد گنس نآ یور

 تکرح روطنیا تّلع دناد یمن تسد « امش فرط دیایب دینامهپفب یرگیدب

 ندیمهف «هجیتن و یئاغ تلع هک دیناد یم تسد رخسم امش نکیل تسیچ

 . دیایب امش دزن هکتسا بطاخم

 ۲۱ هیآ هرقب هروس -۵

 ۶ هیآ نارمع لآ هروس



 سس (۱۲۰)

 لمعو تکرح > یریخست رما هب دشاب هچره نادیا مامترد یوق مامت

 و رخسم و روصم ماجالا یف مرسی یذّلا وه دوش لماک ندب أت دنیاامن یم
 ره هب طیحم میلع سدقم تاذ نآ سپ «تسا دنوادخ سدقم تاذ . کرحم

 تسا یرما ره هاب .دوخ تاذب ملاع و یزیچ
 لطاب و هدوپیب نامک ین ۳9 تی ما مکعم وه و: هدومرف زین و

 تالاح و تاملک و لاعفا و لامعا زا دنوادخ سدقم تاذ هکنيا هب دیئامنن
 هر هنر اعم مارا .لخیسذتس تا نا مس لفاخو یخ یی انس
 زا و هیراع امش دوجو نوچ دسرن امش هب دوجو ضیف ینآ رگا هک دیامرف یم

 کیرات نیمز دوش بئاغ ینآ دیشروخ رگا هچنانچ « دیوشیم مودعم تسوا
 ِِك

 ولولعم اب تلع تی هک هیمویق تّیحب سدقم تاذ نآ نوچ سپ
 تیم فا ایم

 . دیگامنن نو ادخ تینعفتو :دیتکت :ن راگراچیب هب ملظ ,

 تاولخلایف هّللا یصاعم اوت: دیامرفیم مالسلاهیلعنانمومریم و
 اریز « اهتولخ رد دنوادخ ینامرفان زا دیزیهرپب  مکاحلا وه ةهاشلا نا

 ۳229 رو دف زور هک تسا سک نامه تسا امش رب دهاش هک یسک نآ

 هر : لاققم نم کیز بری ام و؛هدومرف نآرق رد و , درک دهاوخ امش رب
 ین دنا برو رفیع ینیگتس تب ۱۳ کلا نفاق ی

 هک دوم رف باطخ مالسلا هیلع نوراه و یسوم ترضح هب هک ینامز و

 ۴ هیآ دیدح ه روس -۸

 ۳۲۴ هرامش تمکح هغالبلا جهن

 ۶۱ هبآ سنوپ هروس -۱ ه



)۱۲۱( 

 5 ۳ م هچ + |

 هستم ان الت هل الوقف  یفط ها نوعرف یا ابد تسا هط *هروس رد

 ةنووپ ۲ ی ناهار تا ایا الا « شورت

 زا یسشکرس نوعرف هکنیا تهج هب دیئامن قحب داشرا اروا و نوعرف یوسب
 بادع زا اي دریگ دنپ دیاش دینک هملاکم یمرن هب وا اب و « هدومن قح لوبق

 یلکب اي و دیامن ام رب یدعت میسرت یم ام « ام راگدرورپ دنتفگ « دسرتب ادخ

 هونرف نان تای نوع ناگتک ترس نا

 اب نم دیسرتن نوعرف زا ینعی ۲۲ یراو ما امکعم ینتا افاختال

 تاذب ینعب « منیب یم ار امش و مونش یم ار نوعرف و امش مالک , ۳۰

 تاذ هب دنیب یم ای دونش یم هک مه ناسنا و « منیب یم و مونش یم مسدقم
 تسا یتلآ مشچ « کعمس لثم تسا یتلآ شوگ « دنیب یم و دونش یم دوخ

 و شوگ بحاص هدنونش و دنتسه ناسنا تاذ *هطساو ینعی « کنیع لثم

 مدید نم مدینش نم دیئوگ یم « مشچ و شوگ هن تسا مشچ بحاص هدننیب

 طیحمودنیب یم و دونش یم شسدقم تاذب تسین هطساوب جاتحم دنوادخ و

 تسا زیچ ره اب و زیچرپب

 هوم بجا. برق یتاف یتع یباب کلاس ال یبفیم رب
 ۳ نوشت میل یب اونمویلو یلاوبیجتسیل « ناعد اذا عادلا

 توس و رهج هی امد عقوم رد:هک دتنک لاوفت نفازآ نم ناگدنب هک یتقو

 نوت . مکی دزن امش هب نم « مرکا یبن یا وگب .هتسهآ ای میناوخب دنلب

 دوجوشتاذبامثاد و « ناسنا تاذ و ناسنا دوجو نایم تسا هطساو دنوادخ

 زیچ ود نآ زا مادکره هب « زیچ ود نایم هطساو هک تسا مولعم و , دهدیم

 یاهسطساو فرط ود نآ زا کیره و وا نایم نوچ تسا رتکدزن یرگید زا

 ۴۵ -۴۳ هیآ هط هروس -۱

 ۴۶ هیآ هط هروس -۲

 ۱۸۶ هیآ هرقب هروس -۳



)۱۲۲( 

 ( لادو ایو ز ) تاذب یظفل دوجو ( دیز ) دیوگ یم هک ناسنا التم « تسین

 ی دیز تأذب سپ ۰ دهدیم

 و و ِ 0 ره ما م ۳

 هسفن هب سوسوت ام با و و۱ دیامرف یم زین و

 و ار ناسنا میدومرف قلخ قیقحتب و" ۴ دیرولا لب نم هّبلا برا نح

 نوع موکت آ یدرک گرا یاب هوا ءهیبلق تارطخ مینادیم

 ه دومرف ررقم دنوادخ هک یروط هب هچنانچ هک تسا ینوخ لماح ندرگ گر

 حورهضافا یاربدادعتسا . دسرن *اضعا ری اس هب بلق زا و دوشن یراج بلقب

 هب نوخ رگا و « دیامرف هضافا معاد دنوادخ دیاب ار حور و « درادن ناسناب

 دنوادخ «حور ضیفم و « تسین حور ؟*هضافا لباق دوش عطق گر نآ ندیرب

 . هطساو نودب تسا

 1 تبایترج مامت سدقم تاد دوهش «قلخ مالعا تهح هب زین و

 نوکتامو ِِِ سوپ "هروس رد تسین عالطا یب و ربخ یب یبلطمچیهزا هک

 ادوهش مکیلع تک الا لمع نم نولمضتالو نآرق نم هم اولنت ام و نا یف

 «لاوحا زا یلاح رد (ص) دمحم یا یشاب یمن و ینعب ۲۵ "هیف نوین
 وادسخ بناج زا ار نا رطن یک توالت هک وتب شیت و یه وتو ا ی

 دینکیملمع نآرد عورش هک ینامز هکنيا رگم ار یلمع دیروآ یاجب هک دیتسین

 . دشابیم ام دوهشم و ام رظن رد امش لامعا مامت و میتسه امش دهاش ام

 دوسخ تمحر هب ناگدنب و قلخ ندومن راودیما ماقم رد زین و

 واهیستخس هک ینامز ارچ ۱" اوت انساب مه ءاج دا لول دیامرف یم

 دننکیمنالب عفر هب سامتلا و یراز و عوضخ و عرضت دیآ یم اهنآب ام یایالب

 اب و دوب دهاوخ هیلزا تاریدقت هب دوشیم عقاو هچره دنناد یم هکنیا اب

 ۱۶ هیآ ق هروس -۴

 ۴۳ هیآ ماعنا هروس -۶



)۱۳۲۳( 

 بید اتیاربایالب نیا و « میشاب یم اهنآ هب ملاع و نابرپم میحر دنوادخ

 ردنتفر ورف و ینامرفان زا تسد هک تسا ناراک تیصعم یبوکرس و هجنکش و

 میئامن یم وفع اهنآ زا دننک ینامیشپ راهظا و هبوت رگاو « دنرادرب تاوهش

 مینادرگ یم یشوخ و تمحر هب لدبم ار الب و
 هیحم

 تسیا هیاد رتیوق یلک تمحر تسیا هیامرس یوق هیرگ و یراز

 دوشیم نایرگ لفطنآ ی کهکات دوسسب وج هناهب ردام و هیاد

 نسخ فدتع یک ویا دیرگ ات سیل شوت یک لففا تیزگن ات
 سم اه ات وسراا تنی امت رخ اهنگ شستن

 هری ی اهاعدنآ دردو زوساب دوب ناکیئاعدره

 ایئدلا اوت هللادنم اینذلا باوت دیرب نو دیامرق یم زن و
 یارب رسکف نودب و دینک یمن لقعت و لمأت ارچ مدرم ینعی ۷ ةرخالاو

 اردوخ هبهلا یاهتیهس هب ندش التبم مه ًانمض و تامحز رد ایند بلط

 مامت ندرک قلخ هرابود و ترخآ رما یگرزب هک دیئامن رکف « دیزاس یم عقاو

 و اه هیروح و اه تمعن نآ اب تشپب تقلخ و نیمز و نامسآ یتح قولخم

 هبتسا نآ رد هچنآ و ایند قلخ زا هتبلا اپباذع نآ اب منهج و ,اهناملغ

 مسلاع ینعی قوف ملاع اب ایند لثم؛دندومرف هک دشاب یم رتگرزب بتارم
 دشابهداتفایتمظع اب نابایب رد هک تسا یرتشگنا *هقلح لثم یرغص تمایق
 کام ترش و اییاق هک تا فتا ادعا دیش اوخ سرمه ار اتتک کاپ
 . دیهاوخب ادخ بضغ و ینامرفان رد هن , تساادخ لام و

 هتک شتاب سا اس سما هک کیف ی هات
 زا اتهک دنک یم هسوسو امش رد ناطیش « دنشاب یم تورث و تلود یاراد هک

 س سانشادخنکیل « دیسر دیهاوخن ایندب امش دیورن ادخ یاضر فالخ قیرط
 دنوادخ رب لکوت و تسا دنوادخ یاضر بلجب شرظن هتهویپ تسرپادخ و

 ۱۳۴ هیآ ءاسن هروس-۷



)۱۲۴( 

 ظلم رو وپ

 هللا یلع لکوتینُم و دیامرف یم حالصا اروا راک مه دنوادخ ِ ِ
 ی و هد باغ هک یتامزوف یاب هتسوهف
 نا تمیآ بت اع یتس ِ از اوشد و لکشم ۵/۲

 ها هلفف هل اولَسا و . دشاب دنوادخ گرزب لضفت لومتم مس
 ۱۹1 ًیحر مکب نا

 هروسواهنآ ریغ و هروکذم تایآ زا دیحوت باب رد هچنآ هلمجلاب و
 تسا دحاو و هناگی . دنوادخ سدقم تاذ هک تسا نیا تسا موهفم دیحوت

 تدحو هب یزیچ ره تدحو نوچ « تسوا تأد نیعو یتأذ هک یتدحو هب

 شدوجو هک تسا لیصا دوجو تقیقح نيع دنوادخ نوچ و« تسوا دوجو

 کی  دوجو تقیقح نوچ « تسا شتاذ نیع شتدحو سپ تسین یضراع

 ناویحو ناسنا لثم قیاقح ریاس لثم هن « تسا دوجو نیع و تسا تقیقح
 تا .دع او یعاو چه: دتوش ما ید وجود دعتهب هک اهریغ و قاب و

 اهنآنطاب و رهاظ هب تادوجوم تارذ مامتب طیحم و تسا یکی و هناگی ینعی
 زیچ ره هب ملاعیدوهش ملع هب سپ « دوخ تاذب تسا یزیچ ره دهاش و

 سدقمتاذ نآ زا دوجو *هضافا هب نآ ماود و یزیچره دوجولصاو « تسا

 . درادن یریظن و تسا

 و تسا یکی قیاقح ریاس لثم دوجو تقیقح هک دش مولعم نوچ و
 ات دوش یمن نآ ضراع دوجو و تسا دوجو نيع و « درادن یضراع دوجو

 هضافاتادوجوم مامت هب نوچ و « تسا یکی سپ دوش ددعتم دوجو ددعت هب

 یکیدزننیانکیل تسا کیدزن تیقالخ برقب اهنآمامتهب سپ هدومرفدوجو
 تافص ندوب اراد هب تفارش تسین یدوجوم ره تفارش رب لیلد . یموبق

 ۳ هیآ قالط هروس -۸

 ۲۹ هیآ و ۳۲ هیآ ءاسن هروس تساهبآودزا سبتقم -



)۱۲۵( 

 ها هناصاق قالخا و هیلاع

 " یل

 قسط زا دوبن رود رگ قبط هک ویو ی

 دوش یم نهآوچ تتس درد موم دوش یم یموم و : نهآ

 و دیحوت باب رد هلآو هیلع هللا یلص مرکا لوسر هلمجلاب و
 دومننایب دوب رشب تقاط ردق هب دنوادخ تفرعم رد هک ار هچنآ یسانشادخ
 نسیع شسدقم تاذ هک تسا یدنوادخ نآ ملاع قلاخ هک دومرف داشرا و

 ملاعو یدباو یلزا تایح تقیقح ضحم و یضراع ریغ یتاذ دوجو تقیقح
 99 مامت هب یناکما دوجو *هدننک هضافا و تادوجوم مامتدهاشو
 تسسا اپنآ رد 3 نیمز و نامسآ زا تسا ا تانئاک لک *هدنرادهاگن و
 نغل هالوزت رد پول کین هل ا:هدومرف نآرق رد هچنانچ
 دنوادخ تسا نیا هکرابم هیآ دافم و ۳ ٩۱ اتلاز

 قارش اوهضافا هب ینعی یتسین و یدوبان زا ار نیمز و اهنامسآ دراد یم هاگن

 ۰ نییمز و اهنامسآ تیهامرب دوجو

 ملاع تادوجوم مامت دجوم و *دبم هکنیارب رگید حضاو لیلد زین و
 ره یرورض و یپیدب هک تسا نیا تسا تاذلاب دوجوم طیسب دوج و تقیقح
 تسین یعازجا زا بکرم هک تسا یا هناگی طیسب رما وا حور هک تسا یناسنا
 مامت هب تسا لهاج رگا .تسا ملاع شتاذ مامتب تسا یزیچب ملاع رگا
 تسارقنتم ای ملاتم رگا و تاذ مامت هب دراد حرف رگا « تسا لهاج شتاذ
 دوجومو هدوبن تسا اراد هک یئاوق مامت اب حور نیا و « تسا شتاذ مامت هب
 دوجوتقیقح زاریغ هداد دوجو « حور نآ هب هک یسدقم تاذ هتبلا و , هدش
 یوم بو ی . تسین دشاب شتاذ نیع شدوجو هک

 (وم ۱
 هیبآ ةيهام کتب ررقم هچنانچ دیامن یزیچ دوجو یاضتقا دناوت یمن

 ۴ِ هیآ رطاف هروس ۰



)۱۲۶( 

 «نآمزال هن تسا زیچ نآ وزج هن یزیچ ره دوجو نوچ ۲ یرخا هیهام ْنع

 یدنوادخ نامه هدومرف تمحرم ناسنا هب یوق و دوجو هک سدقم تاذ نآ و

 و رس زفم و شوگ و مشچ زا هدومن مهارف مهار یوق نآ لاحم م امت هک تسا

 میکحلازیزعلا هللا ْناحْبس تسا تادوجوم مامت قلاخ و « یوق لاحم یاس

 . و تاذ ره تسا نيا دیامن رت حضاو ار بلطم هک رگید لیلد و

 ردهتبلا دشاب توبث و دوجو تاذ و سفن زا ریغ هک میگامن ضرف | ز ی ح

 هک دوب دهاوخ دوخ ریغ هب جاتحم نتشاد یعقاو توبث و ندوب دوحوم

 "اضتقاشدوخ یتقیقح و یتاذ چیه هکنيا یارب « دیامن شتباث و دوجوم ارنآ

 هکنیآ تهجب « دوشن شدوخ دوجو ءاشنم و دیامنن ار شدوخ ققحت و دوجو

 ضرف بسحرب و دشاب تاذ نآ هک تسا یضتقم دوجو عرف , نتشاد ءاضتقا
 نادوسخوزا شیپ هک تسا مزال چشات :3فا سسد مه ی
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 ءاضتقاتسا مودعم و تسین هک یشتآ « درادن یتاضتقا مودعم و تسا مودعم

 لاحمنوچ تسا دوجو سفن ریغ هک یتاذ ره یلک روطب سپ , درادن ترارح

 دوجوم ارواهکدش ابن یرگید رما رگا دیامن دوخ توبث و دوجو ءاضتقا هک تسا

 تسا مودعم هتبلا دهدب دوحو و دیامن

 دامن دوجوم ار دیز ظفل هک دشابن ملاع رد یا هدنیوگ رگا الثم

 ربع هچره سپ . دوب دهاوخ یقاب دوخ یتاذ مدعرب و دش دهاوخن دوجوم

 یتاذهب دوش یهتنم ات تسا یا هدننک داجیا ببس هب شدوجو تسا دوجو

 دوسخ تاذب دوجو سفن نوچ و « دشاب توبث ضحم و دوجو نیع شتاذ هک

 وتسین دوخریفب جاتحم و تسا دوجوم و تبات دوخ تاذب تسا توبث نیع

 ۳ ینغلاو هللاو هللایلا ؟ارقفلا متنا سانلا اما ی ینف

 بس | سلف ودع ان ۲۱

 ۱۵ هیآ رطاف هروس - ۲



)۱۲۷( 

 ینایبینعی « دومرف ناسآ قلخ مومع رب ار رما مه توبن بابردو

 « دنشابن ن قوا رسو تری وه مدرم شکرابم دوجو زادعب.هکدومن

 هک یومییوک تمایل ییعف اعظخر سه تایر فنترف نو
 شستسرپ و تدابع هب قلخ توعد تهجب ثوعبم لاعتم دنوادخ فرط

 دشابهتشاد یتامارک و تازجعم دیاب هتبلا دوشیم شرماوا تعاطاو دنوادخ

 دننادب مدرم هک دشاب وا یواعد قدص و و و توبث رب یعطق لیلد هک

 . تسا یهلا یهن و رما دنک یم یهن اي رما هچرپب
 یساهراک رب تردق « ربمیپ نآ هک تسا نیا تازجع زا دارم و

 اهراکنآءهدهع زا زجاع وا ریغ هک دشاب هتشاد دنوادخ نذآ و برق هطساوب

 روهظب ناربمیپ ریاس 31 یمععو شوم ترضح 55 یمارع نفع شاپ
 . دشاب وا دوجوب یتراشب وا زا شیپ ناربمیپ زا انایحا هچنانچ 1 ِِ
 ِك بی ذکت رگا نکیل « دوب دهاوخ وا یاوعد ی و ِِ هتبلا

 وآغورد و یع دمنآ یوع د نالطب رب یعطق لیلد دیامن اردوخ زادعب توبن

 . دوب دهاوخ

 توعبمیربمغیپنم زادعب هک دشاب ربمفیپ نآ زا یعطق ربخ رگا سپ
 ینعی نم توبن و هدش متخ نم هب توبن رما و دش دهاوخن دنوادخ فرطزآ

 باوسیا رد هک ار ینیناوق و مدومن نایب دوخ توبن ببس هب هک ار یماکحا
 یضخسان و تسا یفای تمایق ات مدرک اضما ای سیسأت تالم اس و تادابع
 ز ربع صرع میراد نیقی . دمآ دهاوخن دنوادخ فرط زا ماکحا ن وی رب

 ماکحا زا ریغ یماکحا رکذ ای یربمیپ یوعد وا *هدومرف فالخرب و دیايب و
 دش تباث قباس ربمغیپ هکنیایارب , تسا وغل و لطاب دیامن وا تاروتسد و
 نم زادعب توبن یعدم هدومرف وا نوچ و .تسا یعطق و ققحم دیوگب هچره

 توبن یاعدا هک تسا یپیدب دش دهاوخن ثوعبم یربمیپ نم زادعب و لطاب
 میهاوخنوا بذک و قدص زا صحفت هب جاتحم و تسا لطاب و غورد وا زادعب
 . دوب



)۱۲۸( 

 صوصن هب (ص) هللادبع نیدنحم و متاخربمغیپ توبن و

 و ماسونوتم روت (یدعب یبنال )رت :اوتم ربخ هب و هینآرق تایآ

 هک هه یراص و وومب هک تمام اه ریغ ور مهرخ یو همش ورد

 تسیمتاخ یوعد «گرزب ربمغیپ نآ هک دنراد رارقا دنا هدرواین وا هب نامیا

 نیا رد هینآرق صوصن و « تسناد یم نامزلارخآ ربمفیپ اردوخ و تشاد

 ۲۴ لیمو هب مکرذال نآرقلا اذه لا یحوآ و :لیبق زا تسا رایسب باب
 دومرفلزان نم رب( ع) لیئاربج ترضح هطساو هب ار نآرقنیا دنوادخینعب

 یارب هک ادخ یاهباذع زا دسرب وا هب نآرق نیا هک سکره و ار تما امش هک

 تجحو دنادب ار نآرق دافم و ینعم هکیتروص رد ینعی « مناسرتب تسا رافک
 . دوش مامت وارب

 "۹ پس رپ م

 مالشالا ریغ غتبی ۳ :نارمع لآ *هروس رد دنوادخ *هدومرف و
 و 9 رم

 دیامن بلطسکره و ۲۵ نیرباخلا نم ةرخالا یفوُه و هثب لی شف ید
 , دش دهاوخن هتفربذپ و لوبق وا زا زگره | زا مالسا زا ریغ

 :اتسا تبا یفن قارب (نل ) نوچ

 ادب نم لوسرلا ققاشی نم و : ءاسن *هروس رد دنوادخ *هدومرف و

 و جهل ولت او بنی لس رم و یدها ذی

 دشتباث هکنیا ز زادعب ریمفیپ اب دنک تفلاخم هکنسک و ینعی ۶ ریصم تاب
 ی

 اراهنآبهذم و نینموم *هقیرط و هار زا ریغ ی یو و تیقح

 و میئامن یم تباث وارب هدومن رایتخا هک ار هقیرط و بهذمنامه تم ایق زور

 3 رایسب هک منپجرد اروا مینک یم دراو

 نم دحا ابا ۹ ناکام: بازح دوس ِ _ِ ِِِِ 9

1 ۳۹| 

 ۸۵ هیآ نارمعلآ هروس -۵ نآ ربغو تلزنم ثیدح -۳

 ۱۱۵ هیآءاسنهروس -۲۶ ۱٩ هیآ ماعنا هروس -۴

 ۴۰ هیآ بازحا ۵هروس ۷



)۱۲۹( 
 تست سس سس سس سس

 هب رگا و ؛ دوش هدناوخ (*ات ) حتفب رگا تسا نییبنلا رخآنییبنلا متاخ زا

 . تسناربمیپ *هدننک متخ شیانعم و تسا حضاو هک دشاب رسک

 فیرشتکوبت هوزغ هب (ص) ربمغیپ ترضح هک کوبت هوزغ ثیدح و

 نآ «دندیناشن دوخ یاجب ار ( ع) بلاطیبا نب یلع ترضح و دندش امرف

 اب دن دومرف ؟ و دوخ اب ارم و دیوریم امش دندرک ضرع دا

 یسدعب 7۸ ید يا هال یوم نب وه بینم نوت نآ | یضوت

 زا دشاب نوره "هلزنمب نم زا وت *هلزنم هک یتسین دنسروخ و یضار ایآ

 نوه « « یلها نم « اریزو یل لعجاو :دنوادخب درگ ضرع هک یسوم ترضح

 ناسیم ثیدح نیا و «دوب دهاوخن یربغیپ نم زادعبهکنیا رب "۲٩ یخآ

 هی ثیدح نیا توبث رب قافتا نیملسم مامت : و یعطق و رتاوتم ینس و هعیش

 . دنراد ترابع نیمه

 رد (ص) ربمغیپ ترضح یراشفاپ رادقم نیا اب هک تسا«بیجع و

 هتسد کی « دمآ دهاوخن دنوادخ بناج زا نم زادعب یربمغیپ هک رما نیا

 و تاسف ابج ید ابر ها یر یکی نتتسخ یه شم وکیوم

 یوعد هک یناسک هب و دندرک یم رود نشور و قح هار زا « نیریاس تابیغرت

 دنناد یم هک مدرم یقاب و « دنورگ یم دننک یم ارنآ زا رتالاب اي یربمغیپ

 هداس مدرمه دومنرایتخا توکس تسا قح قیرط زا جراخ و لطاب یواعد نیا

 :هدفتک یخ یعب دارا ار خفا

 تساهانگ ینیشنب شوماخ رگا  تسسا هاچ و انیبان هک ینیب رگا
 تبع نو لا ها رپ ی هما ایت تک

 مستاخ ربمغیپ زادعب مه ربمغیپ ندماین میدرک یم ضرف هچنانچو « دنکیرش

 دوش هعجارم ۱۰۹-۱۲۶ ینارحب مارملا ٌةياغ هب -۲۸

 ۲۹ هیآ هط هروس -۹



)۱۳۰۱ 

۳ ۲ 

 نایب هچنانچ توبت یعذم رخآ ۰ دوبن یمطق و مس مالسا نید رد(ص)
 وا یاوسعد تحص و قدص رب لیلد هک دشاب هتشاد یتازجعم یتسیاب دش

 نارگیدلوق قیدصت هنوگچ یتمارک و هزجعم دوهش نودب مدرم نیاو « دشاب
 « دندومن

 یئادرف دوب زورما سپ زا رکا یاو

 اه ی و ۶ 2م ۱2 ام و ام... هم

 سو بواوع و

 و



 دیحوتل | لئالد



 یسمش ۹ لاس رد هلاسر نيا

 . تسا هدش یفورح پاچ هحفص ) مرد



 دیحوتلا لثالد هلاسر

 میخرلآ شنا هه

 انیبن و اندیس یلع مالسلاو ةولصلاو « نیملاعلا بر هللدمحلا
 مهئادعا یلع هللا ةنعل و نیرهاطلا نیبیطلا هلآ و نّییبنلا متاخ دمحم

 ی

 رستمک دیحوت باب رد هینا *هبلالدتسا قرط زا یکی نوج : دعبو
 ینایتشآ دمحاریقح نیا هدش موقرم الیذ هچنانچ دش یم ثحبوهرکاذم دروم

 وکرسبت یارب و مدومن ریرحت ار هلاسر نيا مه قیرط نآ زا یروآد ای یارب

 . متشون ار لوسرلا نمآ ؟هکرابم *هیآ , نمیت

 و ۰ هبر نم هیلا لزنا امبلوسرلا نمآ ۰ میخرلا نمحرلا هللا مسب

 هلسرنم دحا نیب قرفنال , هلسر و هبتک و هتکئالم و هللاب نمآ لک نونموملا
 الا ًاسفن هللا فلکبال «ریصملا کیلا و انبر کنارفغ انعطا و انعمس اولاق و

 وا اضیسن نا انذخاوتال انّبر  تبستکاام اهیلع و تبسکام اهل , اهعسو
 نیر ۰ انلبق نم نیذلا یلع هتطح امکًارصا انیلع لمحت الو ان ابر . انطخا
 ان رصن اف انیلومتنا « انمحراو انل رفغ او انع فع او ۱ سویی انلمحتالو

 ! . نیرفاکلا موقلا یلع

 ۲۸۶ هیآ هرقب هروس -۱



۱0۳۴ 

 قیدصت و دروآ نامیا . تسا نابرپم و هدنشخب هک یدنوادخ مانب
 دومرفلزانوارب دنوادخ هچنآ یتسار و تحص هب (ص) دمحم ترضح دومرف
 و ادخ هب دندروآ نامیا اهنآ *همه نینموم و ؛ نآربغ و ماکحا زا نآرق زا
 یئادج (دنتفگ ) و . وا ناربمایپ و ادخ ینامسآ یاهباتک و ادخ ناگتشرف
 هدینشارادخنامرف همه و .ادخ ناگداتسرف زا کیچیه نیب میهد یمن رارق

 ام تشگزاب تساوت یوس هب و ارام زرمایب اراگدرورپ « مینک یم تعاطا دنتفگ

 ره یاه یکین « وا یئاناوت ردق هب رگم دنکن فیلکت ار سک چیه دنوادخ
 ام ًامرفم هذخاوم اراگدرورپ , دشاب یم شنایزب شیاهیدب و وا دوس هب صخش

 هک یقاش فیلکت امرب اراگدرورپ « میدومن اطخ اب میدرک شومارف هچنانچ ار
 نیووب اموق زا هک ار یفیلاکت امرب نکم اح ف و « امرفم یدومن هقباس مما رب

 بسحاص و هاشداپ وت . امرب امرفب محرت و ارام زرمایب و نک تشذگ و دشاب

 . ناساپسان هورگ رب ارام هد یزوریپ و یرای سپ « یثام

 ترضح زاهدش تیاور هرقب *هروس ریسفت رد نایبلا عمجم ریسفت رد

 لشم دیامن توالت ار هکرابم *هیآ نیا بش رد هکره هک (ص) ءایبنالا متاخ

 ۱دی ام اف ته اتو هد ای ارتش هک هاب یه تک

 دیحوتلا لئالد

 ناامنی دیو نایت ژاوی کا یا هزاره
 ردق هب نآ عورف و نید لوصا میظنت هب لماک تفرعم لیصحت ماقم رد
 فن و ها

 حسسیحص رکف هب هک هدومن ششوک دیحوت رما رد صوصخلاب و الوا

 تشر ترس و یی لاک یا ناهاسه اس م اضمنوک شا لا

 ۳۰/۱ نایبلا عمجم ۲



)۱۳۵( 

 تاون اعیاد تم هه ها نو درس می
 . دوش عفاو تقیقح

 تسا قیرط دنچ دنوادخ هب تفرعم و دیحوت باب رد

 و ناسنا دارفا زا هدومن یهلا تاقولخم و تایآ رد رظن هکنآ یکی

 ریغ و یرحب و یرب و ینامسآ و ینیمز تادوحوم ریاس و تاتابن و تاناویح

 . دشابیم دارفا زا یدرف ره تقلخ رد هک یلوقعلاریحم کجوکقئاقدو اهنیا

 زر نو نایت تو اوع تا قیال ملا طنز هتعمآ تا مرف
 :تتش فشن اع ساب را تخم توس اش یا هه

 دش یمن تسا بآ هب جانحم ش زن دوجو هچنآ دوین بآ هچنانچ الثم

 دوحوم تس |مزال هچره هک ًالعف و تسه یگدنز *همزال هچنآ مامت نینچمه و

 هدروآ دوحو هب ار اهنآ یئاناد *هدنروآ دیدپ و یمیکح قلاخ سپ « تسه

 ۱ .هدوب تاذلاب دوحوم شتاذ هک

 هک ثبنا تا دل اب فوحوم هب مرعل اب تناحوعونم ماد یاهتت اانبمون
 "تاذلاب ام یلا یهتنی ضرعلاب ام لک و ۰ تسا هتاذب دوحولابحاو

 توت تست تار هک ونک فا ها
 نسا را ما هشتاد لایت امت یهشنم ضرعلاب دز نو یار اقخ

 تسا لطاب ودره و
 اف یدوتوب هوم رکآ اهر ایب نیا هب رود ی ناب

 فوقومزین ءاب دوحو و دوشب ( "اب لثم ) یرگید زیچ دوحورب فقوتم ( فلا

 م دقت دیآمزال اي , فلا رب نیدوجولا عامتحا دیآ مزال دشاب فلا دوحورب

 ماه ینک یه تن الطب یاس ناف ابو رصتا اب نناو تاسویب لولطت
 ندوریبح مع نابحاص اب ملع لها هچنانج تسیلیلد هب حاتحم

 | ٌباوَح هنع ةلالا یفالو هجح لوقلا لاحم یف سیل

 یپتنمیس نهار میت هیدن ار میب



)۱۳۶( 

 رون تقیقح نیع یقیقح دوجو نوچ و " تسا دوحو فرص و تقیقح نیع

 رما مه نياو , دنشاب ب تاذلاب دوجوم رون نآ *هعشا رگید تادوجوم تسا

 : دوبدهاوختقیقح نآ زا یفیعض تّلع یپیبش ره هک تسا یققحم و ملسم
 هک ینامز ۰ تسا ن )کا

 ؟ دشابرتیوق ام ز 1 ۳ فک یییق ورق اوت
 تشنه ناو شاسی یوم ابا سازه ن هتفآدخ

 0 ی ی از رتدبدش هوق ثیح زا

 ناهرببسحرب و لس و ًعطق سب سپ , هدومرفهضافا سدقمتاذنآ ارتادوجو

 هک رب طیف هک تکاد شاسی دون لا ففبیم تبعات

 ی اس ی

 یتاسافک یاهلک یه مات یتیهام روپظ یدوجو ره هک میا هدومن نایب

 دوجوم ارتاملک نآ یظفل دوجو هب هک دنتسه یتایهام دیوگ یم نخس اهنآب

 ویو اونا هرات چدن ي یاسر تادوجوم *همه سپ « دنک یم
 م ۵ هو ظ مپ وهم سم

 و م رم 9 م ما -مم و م

 ۳ اینا هنملک و لا یتیم خیس 7 میرم نبا
 ۵ م و 9و م حمح

 هنم حور و میرم
 ۳ مس ۱ مم

 هجنا .ضرع و تسا رهوح . تسا مسق ود رب تسا ملاع رد هچنآ

 1 ریز و ریز ؟هلزنمب تسا ضرع هچنآ و ؛ تسا هملک ءهلرن : تسا نه جن
7 

1 ِ 

 . تسا تاملک
 تینا یا یخ اتک علامه تیبا ارد شن اسکی

 هب ابوگ و هدرکن هماقآ یلبلد لسلیتت نالطب یازب هلاسر نیا رق :فلوم

 . تسا هدومن راذگاو شحوضو

 ۱۵ هیآ تلصف هروس ۴

 ۱۷۱ :هبآ اف هروسو ۴۵ هیآ نارمع لآ هروس- ۵



)۱۳۷( 

 تسا فوقو و تایآ وچمه بتارم تسفورحنوچرهوجو بارع ضرع

 صالخا رگب دنآو هحتاف ناز یکی صاخ *هروس کییملاعرهنآ زا

 یظفل دوجو هب ار تافورح و دیامن یم ملکت یناسنا هچنانچ سپ

 هدومرف اطع هک یتادوجو هب ار تاّیهام مامت یلاعت دنوادخ دنک یم داجیا

 دنراد هصوصخم تافص و قیاقح کی تاملک نيا زا مادکره و ؛ هدرک داجیا

 اهنآ تافص و تقیقح اهنآ *هدهاشم هب دنتسه نیب تقیقح هک یصاخشا هک

 ِ : هتیابرت ءاد
 1 هم رم اس یم

 ِ نتسحم ان.دوب فلاخ ِ اصع دب شبوچ ك یسوم دزن

 دزجورباب تعفد دهاوخب کا نی ه دومرف دوجوم و

 روصلایفخفن و " ؛ دور تمایق بلس اهنآ مامت زا

 یرآ هیف فن من هل ملی مارا ی مقیم
 1 " نورظنی مای ْمهاذا

 و هیئابرهک هوق لثم دیامرف یم داجیا دنوادخ هک یحاورا لتم و

 نآ زرد و و نور ًاتعفد یهانتم ربغ یاهغارچ تسا نکمم هک تسا قرب

 ةعاسلارماام و خدا يننک ال کیلو تلخ " . درگ شوماخ دحاو
 1 رقاوه وآرَحبلا مفلک الار

 نیا ماظع ءایبنا و تم هی دوجو تاملک تاون نیا و

 ۶امسلا یلا و َقُِع یک لبالا لا یورظنی القا "7 9 ,2

 ۶۸ هیآ رمز هروس ۶
 ۷۷ هیآ لحن هروس و ۲۸ هیآ نامقل هروس -۷



)۱۳۸( 

 رم و م

 ریاسو* "ثَحطس کیک شرالا یلاو , تب قیک لابجلا لاو . تعفر فیک
 سی مدرم هب و هدومن ی ۱ ۳ کی هک یا هیدوجو تاملک

 دینکرظن ینعب ؟ "لاو توسل یف اذم اون لق "؛دندومرف یم و
 تفرعم زا ات تسا نیمز و اهنامسآ رد هچره تادوجوم رد و هیهلا تایآرد

 هوم ابر زآ نشر ووش قلا

 ۳ ی ۳ رد ن رد هچنانچ
 ت

 شصص ص رما م

 یفنورکفتی و مهبونج یلع و ادوتف و مایه نوردی ییذلآ ۱
 باذع انقف کناحُبس . ًالطاب اذه تلخ ام ان ,ضرالاو تارافتلا یلح

 9 انلا ۱ و 3

 یاهپیوخ زایرود و هدومحم تافص هب تسا یناسنا فاصتا هدمع و

 مم

 ۰ بوخ یاهتروص هب هنسح تافص هتبلا لامعا مسحت هب خزرب ملاع رد ,دب

 ۹ ی رد هک دنزاس مدصنم اردوخ نابحاص دب تافص و حور
۱۱ 9 

 روشحم ینعی  ریزانخلاو هدرقْلا مهدنع تی روم یلع الا شف

 ربارب رداهکوخ و اههنیزوب تروص هک یثاهتروص هب مدرم زا یضعب دنوش یم

 یاهدیدنسپ تافص یاراد هک ینامدرم اما « دنراد یبوخ یاهتروص اپنآ

 بوخ ۱ هکلب « دندرگ روشحم عوبطم و وکین یاهتروص اب دنتسه

 تی نسحلا قلا " ٍ: تسا تیاور رد هچنانچ دننکیم وحم ارناهانگ

 تک توانا هاتک کیت نکاح :فقت " دیلجٌا ملا ثیمت ک هتیطحلا

 ۱۰۱ هیآ سنوی هروس ۹ ۱۶-۲۰ تایآ هیشاغ هروس -۸

 ۱۹۱ هیآ نارمع لآ هروس -۱ ه

 ۱۶۵ و ۲۲۷,۸3 رافسا ۱

 ۵۰۴/۸ هعیشلا لئاسو -۲



)۱۳۹( 

 . دنادرگ یم بآ ار خی دیشروخ هچنانچ

 وسیسک نک یاب حیف و صحتسج ناهح رد مدیدن نم

 هلآو هیلع هللا یلص ءایبنالا متاخ ترضح هب دیامرف یم دنوادخ

 بتا نا هک وب ی یک مه ۱۳ میظع قلخ یلعل کنا
 یقلخ نسح و « دندروآ مالسا و هتشادرب تورم سوز یکم جوحل

 تینالقع ماقمهکره هنیلا و , دوب ناشلقع لامک تهح زا (ص) متاخ ترضح

 رک سارو اهیا یا نقی اب بم اه
 . دنا هتفگ ردقیلاع نامدرم شکرابم دوحو حدم

 .لقع ز دیوگ یسک هگنآ وتناهجردنا یفطصم
 اهس دیوح یسک هسگناآ و امس ردنا باتفآ

 ۲ ناسناو دنتشهب ؟هنومن کین قالخا نایحاص , تقیقحرد و

 : دیوگ رعاش . دوش روشحم اهنآ اب هک دنک یم

 تسا نیرف ون اب هکنآ دراد ناوح , تخب

 وزر

 کا جنوب

 ناسناهکتسابوخ هزادنا هچ ان و , ای اروما بقاوع ها لعج
 اهاطخ و اهیراتفرگ و اهیتخیدب مامتو. او نفر لفع روتسد و هیور هب

 لوف زا نآرف رد دنوادخ هچنانچ تسا لقع تاروتسد زا نداتفا رود زا

 دیئامنلقعت امشرگا : دیامرم یم ناتسرپ تب هب باطخ ( ع) میهاربا ترضح
 -یمنماجنا ار دب یاهر انفر نیا دیرادرب هنابلط ایند دب ضارغا زا تسد و

 شتسرپلیافدیتسرپ یم هک یدامج یاهشب نیا هک دیناد یم نیقی و . دیهد
 نیت اه ۳۳ هظساوب گیگ هتعمیت

 فن تاپ یرگید ۳ یی ی یافت

 ۴ هیآ ملق هروس ۳



)۱۴۰( 

 ۳۷ میهارب ا ترضح هک تسا یک نارف رد ی ی
 یف مکتیب هدوم اناثوا هللا نود نم ْمتْدَحتا امت کاوه دير اتش تب دان

 ۳ قبیل لا مو من انا حل
 ۲۲ یرصا نم کلام و زانلا کیو

 هام گز یازب هیورک اینا شرب نفرت ام وه وکار دنوا دخ

 توان هر نی توش مشی اف اصن یاهراک هک یخ اتش ۵ تم رک

 اه امش زا یضعب دنک یم نعل و دینک وب ید ات ارفاک امش

 .یروای امش یارب زا تسین و تسا منهج امش ن اکم و ار رگی د ضعب

 هلاسسم او انس عدل یاهو سیلاعلا یهالدتخلا

 نیرهاطلا

 ۳۵ ها :تسومک شف نویی



 عفان نایب



 دی راب کی البق هلاسر نیا

 ُ ) دات و هی دیع 1 9 ری هلاسرود

 مور ناب شا یسمش ۱۳۵۱ لاسرد

 زی باچ هناکادج

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 



 9 سس ی م او ایب هلاسر
 مکفلخ یدلا مکیر اودیعا سانلااهیاای

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 مالسلاو هالصلا و نیملاعلا بر هللدمحلا

 ریلسرملاو ءایبنالا مناخ یلع

 نیره اطلا هلآو دمحم

 لمتشهب :ع قهر هی قشم هک هبنارف تایا هل نآ نرو رب تهب ۵

 ِ نم 0 هک یذلا 3 دا 19 ی

 تحح م امتارب تسا یوتحم و هیآ نآ هب لوصوم هک مه یرگید هی آ *همیمضب

 د-مآ شیپ زا ربخم زیمآ دیدهت نایب هب دنوادخ بناج زا نآرف لوزن رب
 دمحا) ریقح نیا رطاخ هب « نآرب تحح تیم امت زادعب نیرکنم یارب راوگان
 . می امن ریرحت نیتروکذم نینیآ نایب رد یرصتخم دیسر ( ینایتشآ

 هورگودو دحم د ارفاهب صاصتخا ینآرف باطتسم باطخ نیا نوچ و

 رسدوخنام درم نانآ بلاغ هک تسا یناسک اب نخسیور و تشادنیصوصخم

 مدرم یا ینعی ۰ مدرم یا .هدومرف مالک زاغآرد « دندوب ربهار یب نادان

 ترضح هک هنادنمشناد *هدیدنسپ راتفر و شور و ققح هار زا هداتفا رود

 هدوتس تبهوم و هینالقع *هفیرش "هوق کیهب ار امش ناش دنوادخو راگدرورپ
 هدادزایتما هدنرچ مئاهب و هدنرد عبس تاناویح زا هیناسنا ءهخماش *هبترم

 یرتربو زایتما نیا ردق ی تا یب امش و « هدیشخب راختفا و
 ی دو ق ماچ تم عبط یأضتقم هب طقف و هتسنادن ار

 لمع دشاب نارگید رب یدعن و ناتسد ریر رب ملظ هب بوشم ین
 و "یضرم *هویش زا و هتفر ورف ربک توخن و لهح تملظ رد و « دیئامن یم

 ۲۱ هیآ هرقب هروس -۱



)۱۴۴( 

 مورحم و هدومن یرود ناتسد ریز اب تدعاسم و تاساوم و یشیدنا تبقاع

 قنات کاشی رسوب کیر تاب نیا رد تاتو یاب ا هی

 یتمسق  هدش تکاله و قرغ هب فرشم تلفغ بادرگرد و هدنام نادرگرس

 : قاب یو حس ریش نیا قیاس یخ تان اش اب

 عوضخ ( ع) یسیع ترضح لثم ناتدوخ خنس زا تاقولخم یارب یتمسق و

 زا ار تلفغ ربتس باجح و لهج *هدرپ نيا « دیئامن یم شتسرپ و یگدنب

 ی

 دوهش «تفره یهانتمان یاضف و , ملع تعسو اب ملاع رد ات دینک هظحالم

 رظنناسنا و تاناویح دارفا ءاضعا زا یتمسق ره رد و دیئامن هیعقاو قیاقح

 تخفض ل فعل ۱ یعم تفااضع و تمکح قئاقد یردق هب هک دینکفا ینیب تقد

 و عنص یاه قیقد نی با هک دینک یم نیقی هک دیئامن یم هدهاشم ار یپلا

 هذسفان «همات تردق کی و فاکشوم طیحم ملع کی یور زا تقلخ بئاجع

 .هدوب تاقولخم و تادوجوم *هیلک نطاب و رهاظ رد یراس

 هنوگچ هکینامسآ و ینیمز تادوجوم ریاس ندیرفآ رد نینچمه و

 تسا مولعم هک تسا رگید زج هب طوبرم یرصنع و یثزج ره و یتمسق ره

 مسلاع ماظتنا *هجیتن و هدئاف ات دوش نورقم دیاب رگید «زج هب یئزج ره

 . دوب لتخم ملاع رما دوبن *ازجا نآ زا یکی رگا ضرف روط هب هک دوش مهارف
 ملاع ماظتنا دوبن ینامسآ شخبرون شبات ای دوبنکاخ اي دوبن بآ رگا

 نینچمه و دشاب دیاب شنیرق اب ءازجا زا کیره دوجو سپ . دشیمن رارقرب
 ۳۳ ۱ م 7 م

 نیجوز انقلخ ی لک نمو)تسا دیجم نآرق رد هچنانچ نیرق رد

 یر مکلعل
هک هدوب نیا یارب هداد امش هب مشچ هک امش قلاخ رخ

 و رم ات 

 ه دومن بانتجا یذوم و رضم زا و هدومن رایتخا ًر عفان و دینیبب اردوخ عفان

 نکمم دینک تکرح راو هناروک و دیراذگ مهرب ار مشچ رگا و « دیشاب ظوفحم و



)۱۴۵( 

 دادهدنب تس دی يلیب نوج هحاوخ

 9 ار شاهتراشا رگ

 و

 دهد درز سا ناتاشا سا

 ین ناج

 یسنز یسنیب ار شاهتراشا رو

 دوش مگ یراد هک یلقع ردق نآ

 دارم ار وا دش مولعم نابز یب

 تسسوا یاهترابع ینیب تبقاع

 یسهد ناح تراشا نآ یافو ۳

 دهد تراب لمع راجشا ز سب

 ینز ینیب نوچ و یرادنه درم
 ۳ ت

 دوش مد درپب یو زا لقع هک رس

 فراعمهیلک دمآرس و « همولعم *هدوهشم قیاقح *هلمج زا نیرتالابو

 هاگهولج رد 2 ی م امت 1 با هیعقاو ءهقح

 یم امت *هدننیرفآ سدقم تاأد ینعی یقیقح شخبرون رین زا ضئاف دوجو رون

 تاحفصهباتم هب هناگی تاذ نآ قارعا زا دوجو رون *هدافتسا رد تادوجون
 نشور رون نآ هب و هتفرگ رارف ینامسآ دیشروخ لباقم رد هک دنشاب یماسجا

 هیناکما تادوجوم 0 دوجو سپ « دنتسبن نشور دوخ تاذ رد هک دناهدش

 تاوامسلا . دوب دهاوخ دوحو ءهمشچرس کی زا ضعاف و قیر

 .ضرالاو

 یتسرد و یتسارب دش روکدم هچنآ ندش نشور و حوضو زا سپ

 وکولمم امش و دشاب یم امش کلام امش ءهدننیرفآ دنوادخ هک تفای دیهاوخ

 تیشم و هدارا هب مش یتسین و یتسه نوچ دیش اب یم هناگی تاد 3 ۰۵ سب

 تاذ نآ اب تاقولخم تاوذ و تادوجوم مامت و امش لثم و «دوب دهاوخ وا

 ء هدارا هب نآ یو و ی

 ۳ . . یذلا مکیر اودبما ز دومرف سپ « دشاب یم امش

 و هاب نا دیئأيب ینعی

 نشورتسارهارزا رود کیرات و جک یاههار رد و کنی آفات هیناطیش تالیوست

 ۲۱ هیآ هرقب هروس م۴ ۳۵ هیآ رون هروس -۳



)۱۴۶( 

 ترورض روطهب و تریصب یور زا ات دیدرگن راپسهر و دیراذگم مدق رطخ یب

 دنوادخ تاذ طقف شتسرپ و تدابع و یگدنب و تیدوبع راوازس هک دینادب
 تمحر هب هک تسا تادوجوم ءهمه و امش کلام و هدننیرفآ هک تسا یا هناگی

 مامت هدومرف اطع هک یدوجو ضیف ینعی شماع سدقم ضیف و هینامحر

 ضیف . امش زا نیقباس و مش هب سدقم تاذ نآ رک ار تادوجوم

 ادم نمحرلایتآ الا ضزالاو تاوامَسلا یف نم لک نا ضد ی و

 و راگدرورپ هک هناگی دنوادخ تدابع و شتسرپ مأقم رد هچنانچ و

 مرتحم لوسر روتسد هب و دیدمآرب دشاب یم امش ناینیشیپ و امش *هدننیرفآ

 دیدومنراتفر هدیدرگ جرد وارب لزان نآرق رد هچنآ و (ص) دمحم ترضح ام

 فراعم هب امش یاهلد و فصتم هدیدنسپ یاهیوخ و هلیمج قالخا هب هتبلا

 هکنآ یارب دش دیهاوخ هدنز ینادواج تایح و ملع حورب و رونم او

 هک تسا نیا تسا هدرم دیامنن هولج نآرد تفرس و ملع رون هک یبلق
 امل متکاعد اذ لوُسولل و هل اونیجتسا اوئمآ نیل ها :دیمرفیم

 رون هب هکنیا یارب دناوخ یم ۱ ات مکییخی

 امشردتایح و ملع حور هک دینک تباجا دیامن هدنز ار امش تفرعم و شناد

 . دم د یم

 امنوتساتایحناشیا ز ار هدرم ءایلوا دضمیدق یح رهظم

 دسیرادن دنوادخ بناج زا نآرق نیا لوزن هب نانیمطا هچنانچ و

 وتسسباث شلوزن رب هیعطق نئارق و همکحم لئالد و قدص مالع هکنيا اب )

 یدی درن و بیر لاجم ًالصا ار ضرغ یب فصنم دنم درخ نام درمو ۰ تساحضاو

 نیناوق و هنیاهرب فراعم رب دیجم نآرق لامتشا تهج زا تسین نآ رد

 برض و «هیعرش *هدیدنسپ ماکحا و هنامیکح *هنسح ظعاوم و هیلقع *همکحم

 راسبخا و ,هماع میهفت یأرب هیئزج تلارف رگ هبلک قیافه لایت لاتما

 ۲۴ هیآ لافنا هروس ٩۳ هیآ میرم هروس- ۵



)۱۴۷( 

 لما ؛املع اب تاجاحم و فلاح. سا همین استنلس هی

 نی ملوا: : یلاعت هلوقب ار (ص زی و ی ی

 خزرب ملاعو یربک تمایق تاعقاو و " لیئارشا ینب *املع هملعی 1

 * هم یاهدمآ شیپ هب مالعا و متیع و تشبیه تا ؟رس یگنوگچ و

 نآرقنیا: میوگ یم امش هب یرذع هنوگره مطق و تجح مامتا یارب و . هعقاو

 مش نام توانا سوت اب لویس فا وی است هی

 اس سا تا ی وا

 ( دنشاب ناغیلب و ناحیصف دمآرس و رهد ؟هغبان

 دیهدددم و کمک رگی دکیب و دیئامن عامتجا رگیدکی اب دیئایب سپ

 زا یاهروس ریظن و لتم یقافتا راظنا و یعامتجا راکفا اب دیناوت یم دینیبب

 هک دینادب و دیدنام ناوتان و زجاع هچنانچ و , دیروایب ینآرق یاه هروس

 مان زجهس مو تیک سو تب :یوع زیق دیه اوت ارور اف رک دم

 هسن هک دیئامن یم هدهاشم و تسین یرشب یاپمالک تابیکرت خنس زا ینآرق

 تا نرو هم اف سیا لر ست تب که سارا
 نوچنیقباس *ایبنا رب هک مه ینامسآ سدقم یاهباتک ریاس لثم نآرق نيا

 ظافلانوچ « تسین هدوب یسبع و یسوم ترضح رب لزان هک لیجنا و تاروت

 یحو ناربمغیپ نآرب اهباتک نآ بلاطم «هدوبن زجع اپباتک نآ تارابع و

 و ماه تبار تان ناهوتسا او طاها نا سیف تار

 . دندومرف یم نایب ناشدوخ یاهتما

 بلق رب لزان لیئاربج *هطساوب هک تسا یهلا مالک نآرق اما و

 یفاب تمایق زور ات (ص) دمحم تعیرش و نید نوچ و « هدیدرگ (ص
 جاسک هوم کوب تا تماع هیت هوس مه نآرف نیایش
 نازنخ و هنهک دیامن شدرگ و دنز رود اهنابز رد دنچ ره هک تسا هیونعم

 فا

 ) دمحم

 ۱۹۷ هیآ ؟ارعش هروس -۷



) ۱۴۸ 

 . ددرگن

 تسارفاک وا تفگن قح دیوگ هکره تسا ربمفیپ بل زا نآرق هچرگ

 موش تاداع و هنالهاج دب راتفر نیا تبقاع ءوس زا دیئایب سپ

 کنج سلام و هدننیرفآ هناگی دنوادخ هب نامیا و دیسرتب ناتدوخ ءهناربکتم

 ترش اب مردم سر تلاسرو هل اع 4 هلو تازوجوم *هیلک یتیفط
 یتاهرمنهح شتآ یاسرف تقاط تخس یاه باذع زاات دیروآیب (ص) دمحم

 دوش یم هنخوس اه شتآ نآ ءهدنناریگ یاهگنس اب مدرم یاپندب هک دیباي

 « دوب دهاوخ یرتشیب تاملات ببس هتبلا اهشتآ نآ هب هتشرب یاهگنس نآ و

 رکنمولوسر و ادخ هب رفاک باذع تهح هب هدش مهارف و ایپم اه شتآ نآ و

 نیدب یئانتعا یب و ربک یور زا هک یناسک ینعی نیملاظ نامدرم و تمایق

 قلخ ربو دندرواین نامیا نید ناگرزب و ناربمیپ و لوسر و ادخ هب نامیا و

 تورث تهح زا نارگیدرب یرترب *هطساوهب دنتشاد اور متس و ملظ دنوادخ

 و .ناراکمه ای ماوقا و هریشع یرادفرط و تدعاسم ای و تکوش و توق ای

 سس ی ز و دندومن زارد نامولظمناج و لامرب لواطت : و یدعت تست

 ینعی" هللا رکذ مهیسناف ناطیْسلا ٌمهیلع دوتا « دندیزروتلفغ یقیفح
 تب ان دانا اف یاس رک هم آب نم طیف

 تسایدیلپ یوخ شتآ سفن زا یشان هک تساینطاب شتآ کی ملظ

 نآ یاه هنابز و اه هلعش دبای روهظ قیاقح خزرب ملاع رد هک گرم زا سپ و
 فور هات
 ی آ منهح ران ءهیام یدز اپلد رد وت شتآ ملظ ز نوچ

 تسسر موقزنآزا دش یتخرد نآ تسرمولظم رب ملظ تتسد ز نوچ

 تم د دربگیم و تشگ م ۰ 9 ی ی 311

 مکسمتفاوملظ نیذلا ۳ اونکرتال و :ه دوم رف نآرق رد هک تنسنا نر
 ب4ف

 رانلا ۳ 1۹ ۲ ۱

 ۱۱۳ هیآ دوه هروس - ه ۱۳ هیآ هلداجم هروس ۹



)۱۴۹( 

 09/۳ یخ و -ِ

 هس ۳ رد دنشاب سس سسلاط « دیزوس یم «ِِ

 . یمدا تروص رد دنتسه ینز خاش

 نارگ باوخ نیا زا یزیخرب گرگ ناضسوب نیتسوپ هدیرد یا

 نآ و نیا شیپ هب ملاظ دهن یم ناح رارسا رد تسا روتسم ملظ

 رسا اه ی مه خاش مراد هک مدینیبهب هک

 درادنتمایقو خزوب ملاع هب صاصتخا ملاظ نطاب یدیلپ شیادیپ
 اساس 0 ک ق مهايند رد ده رخا نر امتوم جا زب

 دسسنهد یم یهاوگ ون ریمض رب دنزگرد تیایو تسد اح نیمه سپ

 ران باحصا منم مدینیبب هک راربش دص درآرب مد ره وت سفن

 موسش تنح یوس ات مرون هن نم مور نویس کوس مران ؟زح

 زا مه نآ « دوش یم نارگید ملظ دروم یهاگ مه ملاظ هکلب

 .هدش مدرم هب شدوخ زا هک هدوب یملط ساکعنا

 نالف یا ناشیارد دشاب ون یوخ ناهح رد ینیب هک یملظ اسب یا

 وت یتسم دب و مسلط و قافن نآ ون یتنسه هتفات ناشیا ردنا

 یسسنت یم تنعل رات مدنآ دوخرب ینزیم دوخ رب مخز ناک یئوت نیا

 کا تو ماتم نام شک الا
 نابرهم و « ناتسد ریزب محرت اب و تفوطع اب تشذگ ای سانشادخ تنیط

 قاب نس ارم تار هراس نانو ناتو اب
 زههتشناوپ اتو هویت یاب وا یلاخ هک نیت اه را هاب
 :.دنیابت نتشوک نار اشرف وی راک حالعا

 فتا کین قالخا و دنوادخ هب لماک ن امیا ؟هطساو هب مدرم نيا

 نسحلقلخلا اتسا ثیدح رد و « دنشاب اهنآ اب روشحم و ناگتشرف اب خنس

 .هب تبس |



)۱۵۰( 

 هناب هه تشییع یخ و ۱۲ دیلجلا نْمَسلا ثیمت امک هتیطخلا ثیمی

 دنوشیم هباناوهبوتهبقفومو دیامنیم بآ ارخی دیشروخ شباتهچنانچار هانگ
 مدرم نی | نیبحاصمهکلب دنتسه یپلاتمح لومشمو تشپبلها مدرم نی اهتبلاو

 . دنیتشپب ناشدوخوتشهبرد

 تسا نیرف وت اب هکنآ دراد ناوج « تخب

 تسا نسسیرب تشپسب رد هک ددرگن ریپ ۳

 زا *هدراو تام دص رصع نیا رد نوچ : دیوگ هلاسر نیا فلوم و
 5 یاس سا ساسان ایا اف

 ( ع) قداص ترضح زا ینیلک زا حیباصملا سابقم باتک رد یسلجم موحرم
 فا تهوع اک نو اس هو و

 ءاعد نآ و میامن رکذ هلاسر نیا *همتت رد دشاب یم هیموی یاهزامن هکرتشم

 ۲ یلام و یلها و یسقن (و ینید ) تن
 _س ان

 سر ی ی

۰ 

 ۳ روم ِبقاوع یلاعت هللا لعج

 نیملاعلا ترهَللدفحْلاو 6 نیرهاطلا هلآ و د هیت

 ۳۲۲ حیباصملا سابقم ۳ ۱۰۰/۲ یفاک ۲۳۲



 دیحوتروآداب



 هلاسرود همیمص هب البق هلاسر نی

 نع یم ندینیه وقت ی رخ رف
 ردمه رگید رابو هدش پاچ یسمش ۳۵۱

 . تساهدش پاچ هناگادج یرمق ۱۳۸۵ لاس



 دیحوت رد رو ادای هلاسر

 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 یلع هالصلاو « نیملاعلا بر هللدمحلا

 نیرهاطلا هلآو دمحم نییبنلا متاخ اندیس

 ناناوجیرو آ دلب یارب یاس لا نی دمحم نب دمحا " دعب و
 رسسیرحتدنبامسب تیاده و داشرا ار رکفلادماخ تاقبط ریاس هک رکف نشور

 با

 هدش هتخاس ای یزلف ناسنا *همسجم کی یدنمدرخ صخش هچنانچ

 هتبلاهک دناد یم دوخ لقع یرورض و یرطف مکح هب دیامن هدهاشم ار جگ زا

 ای يبلاق *هلیسو هب اي هدومن مهارف ارنآ یا هدارا و تردق و ملع اب صخش

 ! رگید روطب

 یرصص 3 نشیناف روح ایرج رم رس زا جهت تی
 : نا فاع نام و مکس ی اس اکسم یهود ته یا توت

 لی رفیع ترا قاب بنت یم میس نو ناسا پک

 تعیبط و « ددرگن دوجوم تردق و هدارا و ملع نودب « مظنم و بترم لکش

 . تسین تافص نیا یاراد عیابط ریاس و چگ اي زلف

 نیک ارت تفت ا



)۱۵۳۴( 

 تار ما اسد ا وا تی ناسا نا فک

 تالآوءاضعا رب لمتشم هک ناویح و ناسنا و اهلکو ناتخردعاونا لیبقزا ار

 شلقع و دیامن هدهاشم دنتسه رامشیب یاهتمکح و حلاصم اب هررقم یاوق و

 قلاخ *هلماک تردق و هدارا و طیحم ملع کی زا رد اص هتبلا هک دیامنن مکح

 تاسوعا ی ییارف یدک ان اس نیا اه طیب روبیک موش
۱ 

 ولقع و تردق و هدارا و ملع و حور یاراد هک ناسنا لیبق زا هیهلا هینیوکت

 هرهاظتحلصم و هدعاف یارب مادکره هکتسا لوقعلاریحم یاه هوق و ءاضعا

 تسه یناوختسا و یگر ره رد هک هقیقد یاهتمکح زا هتشذگ . هدش هدیرفآ

 .هدی درگ مولعم و روطسم حیرشت ملع رد هک

 رسیالاب فرط رد تسا مشچ نداد رارق هرهاظ یاه تمکح زا و

 شدوصقمو بولطم هک دبایرد و دورن هار هناروکروک و دنییب اراه زیچ همه هک

 تسوا بولطم ای و دوخ یارب رضم ای و عفان هچنآ و تسا فرط مادک رد

 . دیامن یرود نآ ربغ و برقع لثم هیذوم تاناویح زا و دهد صیخشت

 . دیامن یرود رضم و دب یاه یوب زا هک هدیرفآ ار غامد و ینیب و

 اهنادند اب و دروخب اذغ و دنزب فرح دناوتبهک هدیرفآ ارناهدو

 . دوش مضه تلوپسب هک دوجب ناهد رد ار اهاذغ نآ

 هرجنحیورهک طابر زا رات ود 24 دویرف قلخ ار موقلح و هرجنح و

 زا یسک ره توص و دیامن ملکت و دنک داجیا دناوتب ار توص ات دشابیم

 . دشاب زاتمم یرگید توص

 هک اهلصفم و اهدنب یاراد یاهتشگنا اب هدومرف قلخ ار اهتسد و

 . دیآرب هدهع زا تسا اهتفگناب جاتحم هکیلامعا و عیانص دناوتب

 هیهت ار دوخ جئاوح و دورب هار دناوتب هک هدومرف قلخ ار اهاپ و

 هکهدومرف ررقم تاناویح زا یاه هدام و نانز تهج هب ار اهناتسپ و « دیامن

 ودشاب اهنآ جازم بسانم هک یئاذغ « دنروخب اذغ اهنآ ریش زا دازون لافطا



)۱۵۵( 

 . دشاین نادند هب حاتحم

 رد تسا یحضاو هرهاط یاهتمکح و حلاصم کی دش رکد هچنآ و

 یدئاوفو دبک و بلق و هیر و نوخ شدرگ رد هک یتاهتمکح و . هرهاط ؛اصعا

 "هسلاسر نیا رد تسا اهنآ ریغ و اه هدور و مکش و زجاح باجح رد هک

 :دشرکذ یوف و ءاضعا زا کیره یارب هک یعاهتمکح نیارب هوالع و
 اساسا یی هقم اب ریش هک اهم دم اوق نیا تاک ق

 و وقف نخ ریس ادم فیت شا یو ما ارادت کات هی

 رفع میان اس اسم هوا اس ميس ی هات

 زا متفایرد غامد و هماش هوق هب هک ار یرطع و شوخ یوب نیا هک دنک مکح
 . مدیج تسد "هوق هب و مدید منچ هب هک تسا یا هویم اي لک نالف

 7 لوا نطب مدقم هک کرتشم سح لثم یلحم رد عامنجا زادعب و

 لتم هی و

 هک ردم روص *هظفاح و لایخ *هوق لحم هک مدقم تمسق نآ زن

 ظفاح و کرتشم سح لابند هک لایخ ؟هوف نیا هچنانچ هک تساهرهاطیاوفب

 یناسنا تاروما *هیلک دوبن دوش یم کاردا کرتشم سح هب هک یئاه تروص

799 
 نامه هک رگید *هبترم دش یمن تبث و طفح یلحم رد و دید یم یعفوم رد

 سنا هوس و فک تا ینرت یا ننآ سنا دا ین یک مارو

 سح رد هک یتروص نآ «شندش تتاغ و وا روضح زا ناسنا نآ نتفرب نوج

 زا تسا ناسنا نآ روضح هب فوقوم تروص نآ ؛اقی و دوجو هک دوب گرتشم

 ار سسک جیه هکلب تخانش یمن اردوخ ماوقا و دشیم وحم یلکب شرظن
 هک ها ی هنامهوک یاد مک یصیشعم ما رییس ییاص و شا نیم
 هدید البق هچنآ زا یسکع و هخسن نوچ ۰ تسا هدینش اب هدید نیا زا لسف



)۱۵۶( 

 مودعمایباتک نآ نتفر ضحم هب دوب هدید باتکرد ای هدینش هک اریبلاطمو

 . دشیم وحم شرظن زا هدنیوگ نآ توص ندش

 .هیهلا تایآ زا تسا یگرزب تیآ هچ لایخ ءهطباض ءهوق نیا سپ

 گرزسب یاهتععن نيا رازگ رکش و میشاب تایآ نيا رد رگفتم و لماتم دیاب و
 یف 3 دیامرف نینچ او تایارد نیرکفتم اب دتیجم نارق رد هک لا

 ۰ با بلال یلوال تایال راهنلاو لیلا فالتخاو ضرالاو 9 قّلخ
 ین از

 قسلخ یف نوری و مهبونج یلع و دف و ًمایق هللا نورکذی نیا
 ۲ هانلاتاذغ انقف کام ًالطاب اذه تَقلَخ ام انتر یزرالاو تاوامسلا 0۳

 یعقومودوعقو مایق لاح رد هک دنتسه یناسک لوقع ها ینعب

 رکفت و دنتسه دنوادخ رکاذ لاوحا مامت رد ینعی دنا هدیباوخ ولهپ هب هک

 یدنوادخ تایآ زا نیمز و اهنامسآ رد هچنآ ینعی نیمز و اپنامسآ قلخرد

 نیمزونامسآ قلخ نیا یدیرفاین و یدرکن داجیا اراگدرورپ« دنی امنیمتسا

 ارام راد هاگن سپ « تسین وت ماقم قیال هک یتافص زا وت یهزنم .هدوهیب ار

 .خزود شتآ باذع زا

| 
 « هدوبن یناکم و یلحم چیه رد داجیا زا شیپ زیچ نآ صخش هک یعقوم و

 دوجوم دوخ ناهد یاضف رد ناسنا هک یتاملک داجیا و ندرک نخس لثم

 زا تسا هینیوکت تاقولخم ینعی اهزیچ قلاخ هک لاعتم دنوادخ « دیامن یم

 تاناویح و ردام محر رد ار ناسنا « ناتخرد عاونا و ناویح و ناسنا لیبق

 رد ار غرم لثم هدوب لحم نآ رد ناویح نآ *هدام هک یلحم اي ماحرا رد ار

 ۱۹۰ هبآنارمع لآ هرهس بح



)۱۵۷( 

 سس روا اقدام یاهووخ خم تا تام
 از :هویم هب لخت رادراب خاش رکآ دی امرف مد سیا اه:هجتف و اههفوکت
 و گنر زا اي هویم نآ گنر و معط زا دنفاکشب ار لگ ناب لصتم لگ هخاش ای

 . دنباین هخاش نآرد یتمسف چیه لک نآ رطع و شقن و

 ناهدوخ لحم رد تافولخم مات خب هچناتج تردف اب زیزغقل او
 دهد یم دشرو دشت یم ار نافیسانم یاذغ اهنآ مامتب امعاد «هداد دوجو

 هبذاج ءهوق هب ار کاخ تارذ , تاتابن یاه هشير الثم دیامرف یم تیبرت و

 مون آی سقف کت اه سرخ قاطع ایت تهک کناف

 ا.پلک و تاج هویم عاونا و گرب و هخاش هب لدبم ار بوذجم کاخ نآ

 هدومرفهغشم و هقلع و نوخ هب لدبم محر رد ار هفطن هچنانچ « دیامرف یم

 . دی امرف یم دوجوم ار هقلخلا لماک ناسنا هرخالاب و

 دوجوم زا ترابع ندیلفآ و داجیا هک میدش روآدای هچنانچ و
 و هستشادن دوجو هک ار یا هملک و فرح لثم تسا مودعم و دوبان ندومن
 .دهد یم ناب یظفل دوجو و دنک یم دوجوم شناهد یاضف رد ناسنا

 تسسا یتیهام ره و یزیچ ره روپظ ببس تقیقح رد دوجو سی
 ی را . تسا یکیرات ره روپظ ببس هک یسح رون لثم

 و قرب و دیشروخ رون ینعی یسح رون , دوش یم رهاظ یا هوق یارب شدوجو
 یمرگو « دنوش یم رهاظ مشچ *هوق یارب ناشدوجو هب سوسحم یاهرون ریاس

 هچنانچ شوگ *هوق یارب ناشدوجوب اهادص و « هسمال *هوق یارب یدرس و
 هتفگ رم اش

 تسین شوگ زج یرتشم ار نابزرم تسین شوه یب زج شوه نیا مرحم



)۱۵۸( 

 هایتان هرس اف اه او یا لس اس ملا

 تح ود یاراد ناسنا و تاناویح دارفا و ناتخرد عاونا و تاتاین

 . دوجو تهج و تیهام تهح . دنشأب یم

 رهردنآ یارب ینیعم مسا هک تسا یزیچ نآ تاذ تیهام زا دارم

 و تخرد و هایگ اي شتآ و اوه و کاخ و بآ مسا لثم « تسه ینغل و ینابز

 . ناویح و ناسنا

 همههکتسا یزیچ ره نتفای رارق و یتسه « دوجو تهج زا دارم و

 دوبنهکیشتآ ای دش دوجوم و دوبن هک یناسنا لثم دنکرتشمنآرد تادوجوم

 تادوجومریاس و دش دوجوم ناسنا ناهد ردو دوبنهک یمالک و دش دوجوم و

 نآ دوجو رب تر بآ یدرس و شتآ ترارح لثم تادوجوم راثآ مامت و

 . تسا دوجوم

 ؛ راثآ تیصوصخ نکیل درادن یرثا مودعم هک تسا حضاو یسب و

 شتآ رثا لثم تسا تادوجوم *هفلتخم تایهام و تاوذ تیصوصخ زا یشان

 راننآ و مزاول لثم یبکرم دوجوم ره مزاول و هصاخ راثآ و کاخ و بآ و

 رهوهفلتخم تایهام نوچ « ناسنا و تاناویح و ناتخرد و ناهایگ و نداعم

 ردهتبلا دنراد فالتخا رگید تیهام اب عون ای سنج رد هک یتیهام ی

 تاذ و صوسصخم تیهام عبات یصاخ رثا ره و دنفلتخم مه مزاول و راثآ

 ۰ تسا یصوصخم
 دوخ دوجو تفص ربغ هک یتفص تلع و ببس دوشیم تیهأم سپ

 دیأاب یزیچ ره ببس نوچ ۰ دوشیمن شدوخ دوجو ببس یلو دوشب تسه

 تسه شریثأت رب مدقم دوجو سپ « دوشب زیچ نآ تلع ات دشاب هوش الو

 دوسش دوجوم ات دیامن رثا دوحویب تاذ لوا هک دشاب ۳ 3و

 هک یتفص تلع دوشیم تیهام " دیوگ یم تاراشا رد انیس یلعوب هچنانچ

 تیهامزایتفص و « ترارح یارب شتآ لثم دوشب دوخ یارب تسا دوجو ریغ

 بیس تیهام دوشیمن اما « تکرح یارب ترارح لثم دوشب رگید یتفص ببس



)۱۵۹( 

 هر صم

 1 شیپ نوج رد دوجوم شدوخ 0 مدقم دوس و دا

۳ 1 
۷۳ 

 من

 اس وجخآ لایت بس اه ام اک هتسا:یب | مالک *هصالخ و
 هک تسا نآ یزبچ ره ببس هکنآ یکی . 3و2 نوع وز شروع ون ی
 دشاب تردق و هدارا و ملع یور زا اي « دشاب زیچ نآ دوجو یضتقم و *اشنم
 یسضتقم هک یشتآ لثم مبطلاب اي  دیامن یمالک داجیا هک یناسنا لثم
 عرفندومن" اضتقا هک تسا حضاو و یپیدب تروص ود ره رد « تسا ترارح

 3 زا لبق یضتقم دوجو و « تسا یضتقم دوج

 رخوم شدوجو و دوش دوجوم دوجویاضتقاب ات دشاب شدوجو زا شیپ ات
 .ددرگ لصاح ءاضتقا زا دعب و ءاضتقا زا

 تلع زا یا هتومن و شيامن و رثا . لولعم هک تسا نیا مود لیلد
 ردهکیملق تکرح اي «شترارح و شتآ هب دیشروخ و دیشروخ رون لثم تسا
 بس و تّلع رد رگا هک , بتاک تسد توق و تردق و تسا بتاک تسد
 هچنآآزا هیلاع *هبنرم کی ینعی ) دشابنهصاخ تّیصوصخ کی شرتااب بسانم
 دشنایب هک ار هچنآ رگا هک تسین نآ ببس و تلع (تسا اراد رثا و لولع
 تلعشتآ , دوشب یزیچ ره تلع دناوت یم یزیچ ره دشابن ربثات رد طرش
 . دوشب یمرگ و ترارح تلع خي و «یدرس و تدورب

 تسین یدوجو تینارون و روهظ تهج چیه تایهام راد نو 2

 ٩ ق هچنانچ دوشب تسا روپظ ضحم هک دوجو تّلع « تیهام تسا لاحم
 دوجوب یزیچ ره روپظ و تسا یروهظ روط کی یدوجو ره هک میدومن نایب

 تسا یصوصخم ءهوق کی یروهظ ره کردم یهتنم تسوآ

 اراشا حرش ۳



)۱۶۰( 

 هکدبایرد تلوپس هب یناهرب حضاو نایب نيا زا دنمدرخ صخش و

 تادوجوم *هدننیرفآ و یناکما ملاع *هدنروآ دیدپ نیقی و عطق روطب هتبلا
 تقیقح نیع هک تسا یهزنم سدقم تاذ . مظعا نوک سدنهم و یناهج
 هدننکهضافاو تیهام تملظ زا درجم و یلاخ و ءضحم تایح و لیصا دوجو

 و. تسا یضراع دوجو تادوجوم مامت دوجو هک تسا تادوجوم مامن دوجو

 یلزا و یدبا و تسا یقیقح یتاذ دوج و تادوجوم مامت *هدننیرفآ دوجو

 * همه و «زیچ ره زا ینغ تسوا تاذ نیع دوجو تقیقح نوچ و « تسا

 . هدومرف نآرق رد هچنانچ دنشاب وا هب جاتحم ینیمز و ینامسآ تادوجوم
 مدرسم یا ینعی " " ينغْلا وه هللاو هللا یلا *ارقْفْلا منا سانلا انا اي
 . تسوا سدقم تاذ طقف زاین بو یتغ و دنوادخب نادشایخ دعا

 تسایکی دوختاذ رد یتقیقح ره هک تسا ی نیا دیحوت نایب اما و

 هک دوخ ربغ اب جازتما و طالتخا *هطساوب و . اوه و کاخ و بآ تقیقح لثم

 رگید ناکمو ناکم نیا بآ لثم , دنوشیم ددعتم تسا زایتما *اشنم ربغ نآ
 ریاسرد نینچمه و « مرگ بآ و درس بآ و «رگید گنر و گنر نیا اب بآ اي

 تسسه وا ریغ هچنآ بآ زا هک مینک ضرف هچنانچ و « تسا بآ ربغ هچنآ

 اهپبآ مامت  تسین ات هس و ات ود هب زایتما طانم و د دعت رگید میئامن جراخ

 ریغ هکیتقیقح و تیهام ره رد لاح تسا روط نيا و « دوب دهاوخ بآ کی

 دوسخ ریغ اب ندش طولخم هب و تسا یکی دوخ تاذ رد هک تسا دوجو

 . دوشیم 3 دف یخ رهل اب

 تایهامو قیاقح مامت رب مدقم شتاذ هب نوچ دوجو تقیقح اما و

 تایهاموتاقولخم ءهمه و, تساتادوجوم مامتربدوجو ءهدننک هضافا و تسا

 وتسا تادوجوم و قیاقح مامت رب مذقم سپ دندوجوم وا داجیا هب تانکعم

 وا ضیف هب و تسوا قولخم نوچ تسین وا اب ندش طولخم لباق یزیچ چیه

 ۱۵ هیآ رطاف هروس +۳



)۱۶۱( 

 تسا دوجوم

 و

 و ناتخرد نسب دارفاو تاناویح ماسقا لتم « دندوحو رد لقتسم

 و یفاب و . تسا ینیمز و ینامسآ هلقتسم تادوجوم هلمحلاب

 . دنشابيم تایهام یاراد هک تسا یناکما تادوحوم ملاوع مامتب طیحم

 . ملاع تادوجوم تایهام مای نم عینق ادا تق هتف ایت

 ۳ شا رک هشتاد نا هم

 ردناسنا هک تسا هیلایخ روص ریظن هکلب « دنک یم ناشدوجوم یظفل دوجو

 مایقناسناتاذبهیلایخ روص مایق هچنانچ و « دیامن یم داجیا لایخ نطوم

 اپنآ دوجو تادوجوم مامت نینچمه . یلولح مایق هن تسا لعاف هب لعف
 دش اب یم اوهو نابز؟هطساو هب ملکتم مالک مایق و . تسا سدقم تاد زا رداص

 دوهشلثم دیامن یم دوهش ار تادوجوم مامت هتادب دنوادخ سدقم تا و

 یاربهیملعروص یرادهاگن هچنانچ و , دنک یم داجیا هک ار هیملع روص ملاع

 یرادهاگنو ظفح نینچمه « درادن وا یارب یتنمحز و لقت  روص نآ هب ملاع

 درادسن ینیگنس و تمحز دنوادخ یارب ینیمز و ینامسآ تادوجوم مامت

 03و 3 هچنأنچ

 یسلدلا وه 0 الو ضرالاو تاوامسلا هّیسرک م عسو
 " ۵" میظعلا

 نوطعتالو نآرق نم هنم 1 ام و ناشی نوکت ام و ؛هدومرفزینو

 نم کتی نع بز ان و ,هیف نوضیفت ذ ادوُهش مع نکا لمع نم
 بانکیفالا ریک الو کلد نم رصا الو *امسلا یف ال و ضرالا یف  هرذ لاقثم
 ۶ و

 ۲۵۵ هیآ هرقب هروس - ۵

 ۶۱ هیآ سنوی ه روس ۶



)۱۶۲( 

 ناو یو ات و (ص) دمحم یایشاب یمن ینعی

 یناوخبهک یشاب یمن و . اهنیا ریغ : و تعیرش میلعت و تلاسر غیلبت زا نید

 ر اش مو ودو ید : ماجنا و دنوادخ بناج زا ار نآرق

 یم لمع نآرد عورش هک نامز نآ میتسه امش رب دهاش ام هکنآ رگم

 رد هنو نیمز رد تارذ زا یا هرذ ینیگنس وت راکدرورپ زا دوشیمن بیاغ

 یراکشآ باتک رد هکنآ رکم هرذ نآ زا رتگرزب هن و رتکچوک تسین و نامسآ

 9 و ۰+ 9و مو 1 هم م سس هم ه سم هح مپ

 و ملش و ناشوآ نقل :هدبرف رنو

 دایر با یاب دیو ی وا

 . ( میتسه شندرگ گر زا

 هرسکدت

 رد یسنعب تسا رضاح دوخ یارب تسا یمولعم هب ملاع هک یت
 نآشتاذ هک دناد یم ینعب دراد دوخ تاذب ملع تر

 یئاهسوساجو تالآ یناسنا ساوح مامت هکنیا یارب « هدینشایهدی دار مولعم

 تاسوسحمزاارهچره هک اهنآ ربغ و شوگ و مشچ زا ناسنا سفن یارب دنشاب
 و هد.ننیب « دنیامن یم ناسنا تاذ و سفن هب هضرع دنیامن یم ساسحا

 هطساو و کنیع و کعمس *هباثم هب مشچ و شوگ « تسا یناسنا تاذ هدنونش

 یمولس ره هب ملاع هک دش حضاو نوچ و « دنشاب یم سفن تاذ کاردا رد

 تاذ دیاب سپ « تسا رضاح ملاع نآ یارب شتاذ و تسه دوخ تاذب ملاع

 مسج هکنیا یارب دشابن دادتما یاراد و ماسجا خنس زا شحور ینعی ملاع

 ۱۶ هیآ ق هروس-۷



)۱۶۲۳( 
 تستی بت دو نسب تک حک هیت سه سوت

 رهو « رگید *زج ناکم ربغ تسا یناکم رد یگزج ره هک تسا یتازجا یاراد

 شثزجچیه سپ تسین رضاح ءزج نآ یارب و تسا رگید ءزجزا بیاغ یئزج

 شتاذ مامت هک تسا نیا ندوب ملاع طرش و م درادن روضح رگید *زج یارب

 . دشاب رضاح شدوخ یارب

 یناسناحور هکنآ یکی ۰ دیدرگ مولعم بلطم ود روکذم نایب زا سپ

 دوسخ تاذب تفر, نیب زا ندب باجح و دومن هقالع عطق ندب نیا زا هک

 هک مه یلاتم بلاق و . تسا شوگ و مشچ شت تاذ مامت ودونش یم و دنیب یم

 یوین دندبلثم تسا دراو مالسلا مهیلع نیموصعم همئا رابخا و تیاور رد

 .تسا تفاطل لامک رد « تسین

 دی دح مولا کءاطغ کنع انس :تسا دیجمنآرق رد و

 رد وت مشچ سپ میتشادرب ار نت باجح ینعی ار تا هدرپ قیقحتب و ینعی

 . تسا یزیت و تدح یاراد زور نآ

 دونش یم و دنیب یم دوخ سدقم تاذ هب دنوادخ هکنیا رگید و

 نوعرففرطب نوراه و یسوم وا مازع) عقوم رد دیجم نآرق 4 هکنانچ
 مصر م م

 اس کا نیل ًالوق هل الوقف , یا نوعف ی ابد :هدومرف
 ینن اف اختال لاق « ی نوا افت نا فاخن اننا انبرالاق .یشخی
 ۱ ٩۹ ۱۳ ۱ مر

 هدومنیشکرس وا هکیتسردب نوعرف یوسب دیورب ینعی " "یرا و عمسا

 اراکدرورپ دنتفگ « دسرتب اي دریگ دنپ هک دیاش « میالمنابزاب وااب دیئوگبو

 مت مرد و فیفا ی
 فییطالاوم و راع الا کرذب هو راستا کر کال تندرو و

 کرد ار اپهمشچهک تسوا و دننکن کرد ار هتزادخ ایه ی  ریشلا

 

 ۱۳ هیآ ماعنا هروس -) ه ۳۲ هیآ ق هروس -۸

 ۴۳-۴۵ هیآ هط هروس 9



(۱۶۴) 
 اس سس سم

 :تشا ی کش تلقَ رب ةقسا میرک نآرق ۳ 7 ِ
 ۱ 0 و

 لر سد یاب دل دیر هک اس

 چپ 7 مس و اصح

 یکتشت واهجوز یف کلیاجت یا تا سد هدومرف زین و

 نآ نخس دنوادخ دینش قیقحتب ینعی انکوواحت عیسی هللاو هللا يلا ۲ ۱ و

 ادخ یوس هب تیاکش و درک یم هلداجم وت اب شرهوش ؟هراب رد هک ار ینز

 م

 ۵هرسصبت

 تاذ ننیع « تایح و تردق و ملع لیبق زا هیلامک تافص مامت

 شنایب و ,تسین تاذ رب دئاز و تاذ ربغ و تسا لاعتم دنوادخ سدقم

 زاتسایراک ماجنا و ندومن مهارف رب یئاناوت یانعم هب تردق هک تسا ن 1

 دصناپ مسج نداد تکرح رب تردق ینالف دنیوگ یم و « هدارآ و ملع یور

 نالفای« دیامن دوجوم مسج نآرد ار تکرح دناوت یم ینعی دراد نزو ولیک

 رب شن مع یو را دن ارتف ی تبادل نالفرومآ تیشق نر افنک
 یتاناوت« تردق سپ « دنک دوجوم ار دلب نآ مظن و تینما لغاسو و بابسا

 هک دنوادخ سدقم تاذ نوچ و «هدارا و ملع یور زا تسا یزیچ داجیا رب

 داجیا هدارا و تمکح و ملع یور زا ار تادوجوم مامت و تسا ضحم دوجو

 هک دمآ هتسناد و « دشاب یم ءایشا داجیارب یئاناوت و تردق نيع هدومرف

 ۱۴۴ هیآ هرقب هروس -۱

 ۱ هیآ هلداجم هروس -۱ ۲



)۱۶۵( 

 دنوادخس دقم تاذ هب تبسن دنتسه وا تاد زا رداص نوچ تادوجوم مامت

 نآ*همه شناذ هب هک دنشاب ناسنا *هیلایخ و هینهد یاهتروص *هلزنم هب
 مامت هب ملع نیع شتاذ سپ « دیامن یم دوهش و دناد یم ار اپتروص

 . تسا تادوجوم

 ره روپظ ببس نوچ تسا رون دوجو هک دش حضاو و مولعمنوچ و

 زا هک تسا دنوادخ زا دوجو «هعش اب د تادوجوم مامت روهظ و تسا یتیهام

 . تسا رون نیع شتاذ سپ . هدومن شیات هزنم تاد نآ

 یارادناویح نالف و , تسا لعف و کاردا يانعم هب تایح نوچ و
 ار دونخ ءاضعا زا یوضع دناوت یم و دراد کارداسح ینعی تسا تایح

 او نا هک هتشاب یمن افس لاصا تادوععم مات نوع و هه تک ره
 تب | تک یدوهش ۳ ِص ِ 8 هب و دنا هدش ردأاص شسدقم

 . لاعفلا کار هلاوه لار تسا تا سیف شن

 

 سسینات

 ا, 0 مدسش ۷ مالی داس ترضح رومح تفک هک

 آ رد زین تاقولخم هک تسا یتفص نیا دومرف ترضح هاشم ۱ اتش هی

 یاراد هک تسا یتاقولخم د وصقم )دتواد تکرش
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 مدرک ضرع ( دنشاب روعش

 ۳ یکیرات هک تسا یفرص رون وا دومرف ترضح ؟ مینک فصو اروا هنوگچ
 2 تست نیا راکت ها ی یو نو و

 مو رححم نیرتاناد هکیلاح رد متفر نوریب ترضح دزن 039 . تسین نا



)۱۶۶( 

 راگدرورپ دیحوت هب مدوب

 0 رابخا نویع زا لوقنم تو ی

 ل : لوقی (ع) اظرلا تنس:لاق دلاخ نب نیَسَحلا نع تسا مالسلا هیلع
 ی سشیاینهل تلف رب ًعیس می احداث ًامیلع لجوزم ها لری
 هردقب ارد اف و, لب املا یلاعت هللا لزی مل : نولوقی اوت نا هللا لوس

 :؛( ع) لاقف . رب ًاریصب و عنسبًاعیمس و مدقب مد و« نایک بو
 یلعانتیلونم نیل و یر هلآ هل غم حنا ذوب ناد و کی لاق نم

 ریصب اعمت ید ی ارداف مبلغ لجوزع هلال َل(ع) لاق من ۰ يُش 2
 

 9 مو یی ۲

 ۱۳ ًریبک اولع نوهبتملاو نوکرشملا لوقی امع یلاعت «هتاذل
 ی ی ی

 و اونش «هدنز « اناد , لالج وتزع اب یادخهشیمه دومرف یم مالسلا هیلع

 مدرم زا یخرب ادخ لوسر رسپ یا مدرک ضرع ترضح هب سپ « تسا انیب

 وا سدقم تاذ رب داز ) یئاناد هب هدوب اناد دنوادخهشیمه دنیوگ یم

 رب دشاز ) یگدنز هب هدوب هدنز و ( تاذ رب دئاز ) یئاناوت هب هدوب اناوت

 هب هدوب اونش و ( تاذ رب دعاز ) یگشیمه هب هدوب هشيمه و میدق و ( تاذ

 ترضح (تاذ رب دئاز ) یئانیب هب هدوب انیب و ( تاذرب دعاز ) یاونش

 ناحبس یادخ رب هتبلا دشاب نآ هب دنم هدیقع و دیوگ نینچ هکره دومرف

 «تسا هتفاین رد ار ام ( یتسود و ) تیالو و هدرک رایتخا یرگید نایادخ

 اناوت, اناد ( دوختاذهب ) لالج و زع اب یادخ هشیمه دومرف ترضح سپس

 یم امت هکلب تسبن تاذ رب دئاز وا تافص ینعی ) هدوب انیب « اونش « هدنز

 هچنآزا تسا رترب یسب دنوادخ ( و « تسوا سدقم تاذ نیع هیلامک تافص

 ۰ (دنیوگ یم ادخ *هراب رد ناگدننک هیبشت و ناگدنهد رارق کیرش

 ۱۴۳۶ ص قودص دیحوت ۲

 ۱۲:۵: ص:یو ع بوم تا ۳



)۱۶۷( 

 فا وقت تسا دراو ۳ نینموملاریما زا و

 نکا ۱ تی سیا مکاحلا وه دهاشلا ناف "تاولخلا یف هللا

 زور هک تسا نامه اهینامرفان رب رظان و هاوگ اریز , اه یناهن رد دنوادخ
 تک زی یرواد تمایق

 میم

 رسسسسیونت

 یاربیدنوادخ تاذ زا ریغ یبوبحم ره تیبوبحم هک تسینهپبش

 و تواخس و تردق و ملع لثم « تسا یلامک و نسح تفص کی ندوب اراد

 تسهاراد اریلامک تفص نآ ات « تسا ضّرعلاب بوبحم شتاذ و تالامک ریاس
 نآتاذلاب بوبحم و « درادن تیبوبحم تفر هک تفص نآ « تسا بوبحم
 تسواسدقم تاذ نیع دنوادخ رد هیلامک تافص مامت نوچ و « هدوب تفص

 . تسا تاذلاب بوبحم شسدقم تاذ سپ میدومن نایب هچنانچ
 هتشادیبلق داقتعا یور زا ار هتکن نيا هک ینامدرم لاحب اشوخ و
 هستکن نیا هب هکنانآ لاح هب ادب و . دنلاعتم قلاخ یی
 . دنلفاغ یقیقح بوبحم دای زا و دندروخنرب

 ناقشاع لاحوقشع زا زا موصس ماما زا یوار هک یفاک لوصا باتکرد
 هللا رکذ ْنَع اولفغت مو رالوه؟دیامرف یم ب باوج رد دنک یم لاوئس یزاجم
 هاب .امک ته تا هافهسنآ ی ۲ هری تح هللا یناداف
 . اردوخریغ یتسود دنوادخ اهنآ هب دیناشچ سپ تو تلفغ دنوادخ

 رد ردق ره هک هدومرف تمحرم ناسنا هب ار لقع غارچ دنوادخ
 یعس رتشیب هتسح قالخا هب قلخت و هیلقع هینید مولع لیصحت و تدابع

 ۳۲۴ هرامش تمکح هغالبلا جپن -۵

 زا لقن هب ۱۵۸/۷۳ راحبرد یئزج فالتخ اابیلو دشب ادیپ یفاکرد -۱۶
 تا هدمآ یودص یلاما



)۱۶۸( 

 هچنانچو« ددرگ دنم هرهب هیقیقح تاذل زا و هتشگ رتشیبغارچ نآروندی امن

 ۱ هیورخآ ذئاذل و دعاوف زا دومن ایند فرص ار شتاهجوت مامت
 هاسنالا رک موی :تس | تاعز ءهکر ایم ؟۵ روس رد هچنانچ هام

 مرد یو سس ها وا شرب ميججلا تزپب و
 ۱ ۷۸ م

 ی

 7 ی ۱۳ ۷ رانا ره

 دوپش هک یصاخشا یارب منهج دوشیم راکشآ و « دوب هدرک نآ یارب ششوک

 دومن رایتخا و درک یشکرس دنوادخ یهاون و رماوا زا هکره سپ ,« ارنآ دننک

 یگزربزادیسرت هکنآ اما و « تسوا یاج منهج یتسردب سپ ار ایندیناگدنز
 تشهبیتسردب سپ نآ یاهشهاوخ زا اردوخ سفن درک یریگولج و دنوادخ

 . تسوا یاج

 سدقمتاذد دوهپشم یلمع ره هک دشاب هجوتم ور فک ی

 ی یازج سا رس و رد ی
 ۱ ۸ ۳ ۶+ بم یی ی ۰ ما 2 کا ی

 هرذ لاقثم لمتی نم و «* ی ًاریخ هرذ لاقثم ب نمف :هدومرف نآرق رد
 او مس

 تست دعاوی ی کنیم ین هری ارش ۱

 دومن دهاوخن یسکهب ملظ و تنایخ نامز چیه هتبلا . دنیب یم ار نآ یازح

 لازلز هروس-۱۸ ۳۴-۴۱ تایآ ۷

 راک نآ تروص دنکب یرگید قح رد یبوخ راک یسک رگا هچنانچ ینعی-) ٩

 یسناسحا ضوع رد و دوش یم وا هب تبحم ءاشنم صخش نآ لایخ رد بوخ

 تروص نیا هب هک تسا یلطمع نامه عقاو رد ناسحا نیا « دنک یم وا هب

 دنوادخ بوبحم دنک یم یریخ راک هک نموم *هدنب «هدیسر وا هب و هدمآرد

 نامه عقاو رد ماعنا نیا هک دیامرف یم یماعنا وا قح رد دنوادخ و دوشیم

 . هدب درگ لصاو وا هب تروص نیا هب هک تسوا ریخ لمع



)۱۶٩( 

 . دنکب دنوادخ تیصعم هک دی امنیم مرش و

 دامن تیصعم و دوش ریپ نموم *هدنب هک ینامز تسا تیاور و

 مرشدوخ ین امرفانزآ وا یلو منک یم مرش وا باذعرزا نم دیامرفیم دنوادخ
 ۲۰ . درادن ایح و

 راسمرش واو تساهدرک هدنب هنگ راگدنوادخ فطل و نیب مرک

 ندرزآ دوخ زا تسود دوب فیح هک نکم

 تسینیناتهکار تسودنآرم صوصخلایلع

 دن نی 4 ء ست

 نیرهاطلا نیبیطلا هلآ و دمحمب اریخ انروما بقاوع هللا لعج
 . نیملاعلا بر هللدمحلاو « نیعمجا مهیلع هللا تاولص

 آه





 ی

 هبا ریسفت

 یتررضآ نم غول لق



 هدشنپ اچ نونکات اوهاظ هلاسر نیا
 ترسضح ارنآ هدش نیشام هخسن و دوب

 ینایتشآرقابدمحم (زریم جاح یاقآ 9للا تیآ

 یاقآ نیملسملاو مالسالا هجح ترضح طسوت

 رایتخارد پاچ یارب دیعس سح خیش جاح

 . دندراذگ ام



 یبر رها نم حورلا لق هیآ ریسفت رد هلاسر

 نآ درجت و حور تفیفح نایب و

 در نه ات

 .یف برق و «هنم یلعا ءیشالف ولعلا را تبس یولهلها

 هبرقالو هقلخ نم ؛یش نم هدعاب هوالعتسا الف هنم برقا ءیشالف وندلا
 اب ی لک ری و ةنراقعبال 4 لک عم هب ناکملا یف مهاواس

 ی « ملکلا عماوج عماج و
 نیرهاطلاهلآ یلع و نییبنلامتاخ دمحم نیدحومل ناطلس و نیس فلادش
 . نیعمجا مهئادعا یلع هللا ةنعل و

 :دیمحلا هناقرف و دیجملا هباتک یف یلاعت لا لاق ذقف دی و

 نم مشیتوا نو یبزرم نم وا لق جولان کنولتسی و ۱
 ًلیلق الا ملعنا

 زا حور وگب حور زا ( ربمغیپ یا ) اروت دننک یم لاوئس " ی
 دنوادخ ینیوکت رما هب ثداح و لصاح حور ینعی . تسا نم راک درورپ رم
 (اریز دیرادن ار بلطم نیا کرد مهف هکنيا زا دینکن بجع و ) دشاب یم
 ,  .تحلصم و دادعتسا بسحرب ) ) یمک رادقم رکم شن :اد زا امش دیدشن هداد



)۱۷۴( 

 ۱ * (رشک اب تسا لیلقهسیاقم نآ و یهانتن

 بلطم ود رد ملکت تسا راو 3

 یا تینا کر اب هیآ رد هک یحور زا دارم نایب لوا

 . هدیدرگ

 فوقوم داعم هک ۰ آن رهخ تابثاو , «ناسناحور تقیقح ن ایب مود

 مودم هداع) هب دیاب داعم دشابن یقاب و درجم حور رگا اریز تسا نآرب

 دوب دهاوخن نآ هداعا لوا دوجوم زا یبنجا یدوحوم داجیا هنرگو « دشاب

 ردداعم ناللطب هب دش مزتلم دن ابوفت :هتشا:نااحم هک مه مودعم هداعا و

 نآرقردهکتساتباث شوحو هکلب هیناسنا سوفن ءاقب اعرش فی هک تو

 « ۶۸۳ 2 و و و *

 نآنیعو تروص تهج زا تسا قباس ابی وسا

 .هدام تهج زا تسا

 تسا هنع لوئسم حور زا دارم نییعت هک لوا بلطم هب تسن اما
۱ 

 . دنرادیئارآو دنا هداد یتالامتحاو تسافالتخا نیرسفم نیب :مییوگ سپ

ناگدنز و تایح هیام هک تسایناسنا حور دارم دنا هتفگ یضعب
 ی

 کا
 هدوب دوپب نیقلت رثا

 منآ زیچ ود هب رگا زیچ هس زا ار (ص) دمحم ترضح دینک شس سس رپ

 دینادب درک یراددوخ و دومن توکس یموس هب تبسن باوج زا و داد خساپ

 .حور زا و نینرقلا یذ زا و . فهک باحصا زا اروآ دیسرپب ۰ تسا ربمغیپ

 یا هلصافهب ترضح نآ و ؛ دندومن لاوئس ترضح نآ زا اپنآ سپ

 بس سس سس سس سس

 ه بآر یوکت هروس -۲



)۱۷۵( 

 و ماپنا وحن هب حور زا و « دومرف نایب ار نینرقلا یذ و فهک باحصا هصق

 لوقعوتسا دنوادخ راک حور ینعی " یی رفا نم ورلالق دشیرک ذلامجا

 مهیا )تاتو اد ایا تون نآ تقیقح ک زا شفت

 القا ملا نم توام"
 کیا

 هدش عقاو نعط دروم یتاهج زا هّیورم تیفیک هب تیاور نیا نکل

 راگدرورپینیوکت رما و دنوادخ لعف هب شعجرم هک حور تفرعم لوا

 زا یقولخم هک حور ماقم و « تسین لاعتم قح تاذ تفرعم زا رتلکشم تسا

 رک یو شوری تر توقع مع مارا طب تسا یاهو طب
 »با تی اون شا اس را ها شصت پ
 رونمو دوجو تقیقح و یقیقح رون دنوادخ تاذ ینعی : "شزالاو تاومسلا

 هسب تاباطخ هزادنا هچ « دشاب یم اهنآب هدنهد شعر ییتبق اهنامسآ

 . تسا هدیدرگ دراو فلتخم نیم اضم

 یر وع عج مو و تیپ هی اب نیوسعم هک تا فر او یاب
۴ 

 ۳۶ ص ۲۱ یازررخفریسفت ۴ ۳۵ هیآ رون هروس ۳

 لوصحزا تسا ترابع یلوصح « یروضح و یلوصح تسا مسقودرب ملع ۴

 یزیچ نآ تروص زا دارم و « لایخ و کرتشم سح رد همولعم ءایشا روص
 لکشورادقم ۰ نآ یارب ولو دوش کرد هرهاظ هسمخ ساوح زا یکی هب هک تسا

 . تدورب و ترارح تیفیک کرد لثم دشابن

 صخش یارب مولعع سفن لوصح زا تسا ترابع یروضح ملع و
 ناسناسفن دزن رضاح هلیختم:هوق تیقالخ هب هک یا هیلایخ روص ریظن ملاع
 خامه تر اف دا نیش هک است تاعض هب ی ابق ماری فوردق اتم
 یسهاگ یروضح ملع رد و «اپنیا لاثما و . عمط .صرح« تواخس « فوخ



)۱۷۶( 

 نکلو نایعلا ةدهاشب رام کال ۵ "ال هب نوبل ۱

 ۶ نامیالا قئاقحب ِتولَقْلا هک رذت

 حورو سفن تفرعم و نکمم لاعتم قلاخ دنوادخ تفرعم هنوگچ سپ

 . دشاب یم لاحم وا تاقولخم زا تسا یقولخم هک

 اب هبوکج ییکرتلا یندر یک باطخا تب اهتدلطس ارتاد
 زا اراه هصق نآ تقیقح نوچ باتک لها هک دوش هتفگ هکنيا رگم تسا توبن

 ترضح رگا دنتسناد یم هقح وه امک ناشدوخ یاملع و هّیوامس بتک قیرط

 دسنتسناد یم اهنآ هکیروط نامه هب ملسو هلآو هیلع هللا یلص مرکا جبن

 رگم دوسش یمن یحو و تسا یحو قیرط زا هک دوب ملسم دندومرف یم رابخا

 . لسرم یبن یارب

 ترضحو« دنناد یم 2 هفسالف رغاصآ ار حور هلاسم الات و

 د نسسلوالا نم نیلسرم و "ایسنا عیمج ملعا و لضفا هنی اب (س ۳

 ةمکحلا و باتکلا کیلع لا لو ":هدش لزات شقح رد و هدوب نیرخالا

 بم کی هلال قو ملت کت ملا کو

 یضترایمالا ادخا هی یلع رهظی الف بینا ملاع : یلاعتهلوقو

 ۸ دَر هفلخ نم و هی نم نم کلی ها لوس نم

 تیک کج بس تبع مامان

 ریز دوخ تاذ هب سفن ملع لثم دراد داحتا ملاع اب 5
 ینیفق میش اف

 .تسا سفننامه مه مولعم و تسا ناسنا

 یلاجم رصتخم نیا رد هک دشاب یم زین یرگید تامیسقت ملعیاربو

 تیم ات لیفت آپ

 بت یا ی

 راصبالا یاجب نویعلا" هملکاب هدبع بأاج ۴ هبطخ هغالبلا جهن

 ۱۱۳ هی هان روس

 ۲۷و ۲۶ تایآ نج هروس ۸



)۱۷۷( 

 . هدومرف میرک نارق 9 9و

 نیم باتک یف الا سبایالو بطرالو "

 ( ص) رسبمفیپ ءاعد هتیلاو ۴ یه کاملا ينرا < و"
 فوت یایاخ هب اتش ترس ترش رک هک تساوی هک تست

 . درادن و هتشادن حور

 نارقحورزا دارم هک تسا نیا هنع لوئسم حور ریسفت رد مود لوق

 ۵ هر ی رود 7 ول و تسف

 باسنکلا ام یردت تتک ام انرما نم احور کیلا انیَحوا کلاذگ و"

 یدهتل کنا و اندابع نم اش نم هب یدهت ره, هان نکلو نامیالا الو

 ۱۱ ۷ م
 میقتسم طارص یلا دسم طا ۱

 . دیامرف یم یه كد
9 

 ۳۲ ره چم
 ورما نم حورلاب ةكالملا زن

 ۵٩ هیآ ماعنا هروس -9

 ار یضعب تسا هدش فالتخا نیبم باتک زا دارم نایب و ریسفت رد

 لسسر متخ رب لزان نآرق نیمه نیبم باتک زا دارم هک تسا نیارب هدیقع
 تسا فراعم و قیاقح مامت رب لمتشم و « تساهیوامس بتک متاخ هک تسا

 ره هب طیحم و یواح هک تسا دنوادخ ملع ماقم دنا هتفگ یضعب و
 . دشاب یم زیچ

 همان تیرهظم نآرف نوچ ریدقت رهربو , تسا جردنم وا رد لیصفت وحن هب اب

 ۱ عنام یب ارهاظ نآرب شقیبطت د
 سا

 هر ۵۲ هیآ ۱



)۱۷۸( 

 ربهلزان هیوامس بتک و هکئالم و دنوادخ تفرعم میرک نآرق هب اریز

 ملع هب حور تایح وآ " . ددرگ یم لصاح زیچ ره تفرعم هکلب فلس ءایبنا
 . تسا

 یا هشیر و ناوختسا وت یقبام یا هشیدنا نیمه وت ردارب یا

 گرزب« میظنتتیفیک و تغالب و تحاصف تهح زا ار نآرق نوچ و

 !تسا رعش تسا نوچ شداجیا و تسا خنس هچ زا هک دندرک لاوئس دندرمش
 تا تتاس

 رشب مالک سنج زا نآرق هک دش لزان و رداص لالحردصم زا باوج

 ۱ 0 0 و

 سری وا باجح ءارو نم وا ابخو الا هللا ةملکی نآ ریل ناکامو "

 ۱۱۰ میکک لع نا یاب هند ات پف دا

 یخ دیه و و

 تاذ هیات نارسفیپ تن موزل و ام توش
 اب لات قلا سقم

نامن یاحب اپنآ زا نیاز خب عطاق ي ناهرب و هزحعم
 هد

 هچنانچ هدوبن رتاوت دح غلاب ن نامز و رصع ره رد مه ناشيا ناوریپ ددع و

 دایز ددع هکنیا ضرفرب و , دوشیم مولعم خیراوت و رابخا بتک هب هعحارم زا

 نآرق طقفسپ« دشاب
 یم تابثا طقف ها دح غلاب و

توبن تبثم نیا و دندومن یق هاعد نیت ه تنم آ
 یمث 

 : ایست اتو هتک ۱۳۳۹1

 تیناقح تابثا هک دوخ لحم رد هررقم هوجو هب و دشابیم فلس
 نآرسق

 لصاح یلطاب و قح ره هب تبسن تفرع و تباث هقح نایدا هیلک دیدرگ

 ۵۱ ۵یآ یروش هروس -۴



۱۷۹( 
 سس سس سس سس

 هیلعهللا یلص مرکا ربمغیپ هشيمه اریز تسا فیعض مه لوق نیا

 نیمه ترضح نآ یاعدم و تسا هللا مالک نآرق نیا دومرف یم ملسو هلآو

 . دومرف یم توالت ناشیارب ار هفیرش هیآ نيا و دوب

 ۱۵ "یحوب یو الا وه نا یوهلا نم ّقطْثی ام و"

 . دومرف یم توالت نینچمه و

 سا تاب ۱۱۳۱۵ ی او رله ام و ۳

 ی یوم و ی یا

 تسا یحور نآ لاوتس دروم حور زا دارم هک تسا نیا « موس لوق

 ر  :دیامرف یم "بن هروس رد هک تسا هکتالم مظعا هک

 "نمخرلاهلنذ ان الا نوملکتیال اف ةكتالمْلا و خورلا 2 موقی موی ۱

 ۱۷۰ با لاق و

 . دیامرف یم ردق هروس رد و

 مت ۸ رب [ لک نم مهبر نذاپ اهیف حوزلاو ةکئالملا لرت "

 5 یسیادنا اواس لا بعدا او یا و
 نابزرازه یتروص ره رد و تروص رازهداتفه یاراد تسا یکلمحور . هدومرف

 رتبه زا و دن ی لا هوا دع تین تل ازش یاب ات رب و

 یار سا ریاس اب هک دیامرف یم قلخ هتشرف دنوادخ یو حیبست
 1 او

 ۴9۳ هیآ محن هروس -۵

 ۶۹ هیآ سی هروس -۶

۲۸ ٩-۷ 

 . دوش هعحارم حور نیرحبلا معجمو ۲9۵/۶۱ راحمب ور ۴ هبآ -۸

 یبلاطمبهراشا اه هتشرف واهتغلو اهنابزو اهتروص زا دارم تسا نکنم ٩-
 . دوش یم هدیمهف طظافلا نیا زا ارهاظ هچنآ ریغ دشاب یقیأاقح و



)۱۸۰( 

۳ 
 مّلس و هلآو هیلع هللا یلص مرکا ربمغیپ زا ار ملع هک مالسلاو ةولصلا لضفا
 نایب و تسناد ترضح نآ ار حور تقیقح تفگ ناوت یم هنوگچ هتخومآ
 اوت باوج ۳ و لمجم وحنب و تسنادیمن (ص) ربمغیپو دومرف

 نما نآوفْلا ملعیال " .هک تسا یورم و تسا لزان رورس نآرب نآرق هک

 1 ی

 انامه ناشتفرعم قیرط ن ارگید و ص) مرکا ربمغیپ صخش رگم تسینسکنآو

 نویس ی ی مامت هک تسا صیخش صخش نآ

 هربتعم رابخا .بسحرب (ص) مظع ایبنزادعب و « دناد یم هیلع وهام یلع ار

 هسب هک تسا مالسلا لضفا هیلع بلاط یبا نب یلع نینموملاریمآ ترضح
 تالیزنتنآ یمامت رب فقاو ملسو هلآو هیلع هللا یلص ریفیپتامیلعت تکرب

 و قسیاقح همه نآ طبض لباق رگید یسک و هدوب زومر و ریسافت و تالبوات و

 رد هک «هتشادن ار اهنآ تبث دادعتسا و اهنآ کرد تیفرظ و «هدوبن فراعم

 فیرشلاهرس سدق ینیلک یفاک باتکزا هلوقنم مزاحنبروصنم هحیحص تیاور
 فراع هکیسک و نآرق میق هک تسا نیا شدافم لصاح هک تسا روکذم یحرش
 ریغ (ص ) مرکا یبن زادعب دشاب نآرف تایصوصخ و تاهج عیمجهب ملاع و
 ۳۱۰یقفر اش عوعد یاب اعص 1 1

 ( ع) لیثربج لاوئس دروم حور زا دارم هک تسا نیا مرامچ لوق

 . دیامرفیم ارعش هروس رد هچنانچ دشاب یم نیمالا حورب یم یمسم هک تسا

 سب ۲۳" نیرٍتنملا نم نوکتِل کبلق یلع نیمالا حورلا هب لزَت "

 نآ یگنوگچ و یحو ندومن لزان تیفیک و مالسلا هیلع لیثربج زا لاوس

 آرا ترتیامتظفلنب ؛ااب1۸/۱ ناهربریسفت -۲ ه

 ۱۸۸ /۱ یفاک -۲۱

 ۱۹۳ هیآ -۲



 تروص هبهفیطل بلاوق ردتسا یقلح حور زا دارم هکنیا محنب لوف

 ی ی ی

 لزفب" لحن هروس دیش هیآ دوش هتفگ تسا نکم وا. تسا یواب زین یحور

 "لزتت "ردق هکرام هروس هفیرش هیآ نینچمه و " ِ "هما نم حورلاب ةکتالمْل

 تساتهلج نیمه:هب رظات ۲ "وما لک نم مهبرنداب اهیفخورلاوکتالملا

 هک مه لوق ود نیا و

 هکلب , تسین هفاضا نودب و قلطم حورب یامسم لیئربح تانح الوا

 ءارعشهکرابمهروس هروبزم هیآرد هچنانچ تسا روکذم نیمالا حور ناوبع هب اي

 1 ار 10 و ی یا
۲۳۸۵ « ۲ 

 و ۷ شد تاب تاتو
 | "کیز نم سا خور هلزن و ط و

 تسا دهع یارب اي هکرابم هیآرد (حورلا ) هملک مال و فلا ًایناث و

 هچنآ ربانب حور نوچ و دشاب ینیعم هب هراشا دیاب دشاب دهع رگا . :نتیت ات

 لسیئربح ینعی یبوبر هاگرد ترقم کلم و ء ناسنا حور نایم کرتشم تشذگ

 مالسلالضفا هیلع ی ف تیاورب میظع کلم و « مالسلا هیلع

 ۲ .هب تم ۲

0 

 ۲۵۲ هیآ هرقب هروس -۵

 ۱۱۰ هیآ هدنام هروس ۶

 ۱۰۵ هبآ لحن هروس -۷

 دش رکذ رتشیپ هک ینیاور -۸



)۱۸۲( 

 نودبصوصخلاب اهنآ زا یکی هب شع اجرا هدشنرکذ هنیرق اهنآزایکی نییعت

 حورزاد ارم شو نم اب یخ یارب مال و فلا هک دیاب سپ . دوب دهاوخ لیلد

 ماست تفرس بلاطملاع ءالقع اریز « فارصنا تهح زا دشاب یناسنا حور
 ردیتالاوئس و هدش وا فارطا رد یلصفم یاهشحب و دنشاب یم یو هب تبسن

 نا هبب فاکس اردک قهتفک لو لوت یکتا وب تب ترظن هتسومیخوضوپ نیا
 هکلب تسینحیحص دن اه دوم رف باوجلامج اوحنبو ماهباروطبو« 9

 تیه امو تقیقح زا لاوئس ای « حورزالاوتسهکنب اهچ دن اهدوم رف باوحهجو نسح اب

 . دنا ست تی دقت رهربوتس |یو مودقو تو دحزاایو « تسانآ

 وه امک دشاب هدش شسرپ حور تیهام و تقیقح زا هچنانچ اما

 رد هک تسا یدوحوم جور ایآ هک تسا نیارب لاوئس نرم نسب ًافرع رهاظلا

 ای و ؟هدمآ دوجوب طالخا و عبابط بیکرت زا و نوکتم 3 _ت ندب لخاد

 نیا اب ریافم تسا یدوجوم ای و ؟تسا ندب جازم و بیکرت سفن زا ترابع

 حورهکهدومرف باوح سپ ؟جازم و ضارعآ و رهاوح زا هنطاب و هرهاظ ماسحا

 و ماتسجا نیا ریز جازم و ضارعا و ماسحا نیا اب ریافم تسا یدوجوم

 حورو « دوش لصاح طالخآ و رصانع جازتما رک هتفاب یهریف اه اا

 هد امزادرجم و بکرم ریغ و درف ینعب طیسب تسا یرهوج هکلب تسین نینچ

 هکرابم هروس رد هچنانچ تسا را ملاع خنس زا و یهلا رمآ هب ثداح و

 ناسنا هینامسج و هیدام بتارم عیمج رکذ زادعب مهدزناپ هیآ رد نونمم

 . دیامرف یم رشب تقلخ و

 رصانعخنس زا ریغ رگید عونزا ینعب ۲ * "رخ 7 اقلخ هاناشنا من "

 هسچ «تسا یهلا ینیوکت رما هب نآ "اشنا و حور خفن هب هراشا هک طالخا و

 ۳ هدامب قوبسم یو رد تادوجوم هک تسا قلخ نا هرات 1 ط هکنیا

 رد هک هیدام تادوجوم عاونا روص مأامت نوچ دنشابیم هدامرد تداح و

 ۱۵ هیآ نونموم هروس -9



)۱۸۲( 

 دوش یم دراو هک یتروص ره « دشاب یم ( یگنهک ینعی ) ی

 تداح یرگید تروص و دوشیم هتک و خار یشراضت توش ا نشیادتخ

 مسلاع رد هللا هنس و یپلا ررقم هجوب ینیوکت رما هب و هضافا قالطالا وحن

 و رما لوبق هک ضحم یالویه و هفرص هدام رومام و دریذپ یم ققحت تقلخ

 ۳ نور [ نوین ساق یا

 تسا

 یدینش رخ آ نورصبت ال ام هن یدید هک دوبن نیمهسب ملاعهک

 دیتفاینرد رگید زیچ ماسجا و سوسحم ملاع زا ربغ نامدرم امش و

 هو ایی لس هد رس راه هدف هل اوخ هر ملاقات هک اب
 تره ما جبر ین و نابایب رد تسا کچوک

 93 و اون ونآ ملاع هب قلعتم قلعتم ملع هب تبسن ملعنیاو دیرادنرگید

 بقا ما نم متسوا و سا بک ملع تسا هیسو یو ۳۱

 ها نی یتاد ار ناسنا هک تسین یا ههپبش میئوگ سپ

 ۵ب قو او رد مک اس مامت ءدبم و لاعفا عیمج اشنم و

 لیم و متسناد و مدیمهف و مدینش و مدید دیوگ یم و دیامن یم دوخ تاذ

 یلقع یلوالامتحا هب تاذ نیا و « تاریبعت نیا وحن و مدرک بضغ و مدرک
 تسا یضرع ای و ؟هیندب ماسجا زا تسا یمسج اي تسین مسق هس زا جراخ
 وحنب ندب هب طبترم *مسج ضرع و مسج زاریغ تسیدوحوم ای و ؟ندیب مئاق

 ۳ هیآ فارعا هروس - ه

 ۸۵ هیآ ءارسا هروس -۱



)۱۸۴( 

 ۱ اا

 نوسکتم صلاخ یرصنع مسح کی ندب لخاد رد هک تسا حضاو و
 تسسا هبنذب نم ات ا رتما و طالع ها هتل یو نوک هههست آهو وقت

 درادهبلغ یرصنع مادکرهرد و دوش یم نوکتم دبک رد هک هعبرآ طالخآ ینعی

 اتم آ رد تیضرا یتسف وه نو لقم:تسا بلاع اهن روت تییق ام یضقب
 اهنآ وحنو رعش و دولج و مْخم و محل و بّغ و ناوختسا لثم تسا بلاف

 بسجوم هک مد هرخبا لثم تسا بلاغ اهنآ رد تیران و تیئاوه یمسق و

 . دنمان یناویح یراخب حور ارنآ و تسا ندب میظع هاگتسد شدرگ

 ءاضعا نادک هتفگن یک تسا تلاغ اهن آری تیتر هک نسااتخا ابا

 تسا حور هیناملظ هلیقن هظیلغ

 تا طبی ۹

 مولع و هیلک فراعم کرد هوق یاراد هک ( یناسنا سفن ای )خور :نیا اریز

 فشک و همهم روما رد رب رمپادت و تاعارتخا *احنا دادعتسا و دشابیم هبیرغ

 و تاذ هسب مئاق ریغ یرما تسا نکمم هنوگچ دراد تالکشم لح و تالضعم

 سام موزللدساب "الویهلا و ةبوپلا فیعض و لقتس ربغ و یعبت یدوحوم

 . لحملاو لاحلاو لوللاو ةلعلا نی ٌةيخْسلاو عوضوملل ملا
 (هسسیزیرغ ترارح هب مرگ ) نوخ زا ترابع ار 0 زا وفا

 دب زا نوخ جورخ ببسب گرم ثودح لیلد هب دننادیم

 هیران ءازحا هب طولخم هیغاوه ماسحا زا ترابع ار حور یضعب و

 کرحت هوقبحوم هک دنناد یم غامد و بلق رد هنوکتم هیزیرغ ترارح ینعی

 . دشاب یم ءاضعا

 هفیطل هیوامس هینارون ماسحا زا ترابع حور دنا هتفگ یا هلمح و

 *امس رهوح زا ضئاف مظعا ربن *وض و دیشروخ تعیبط رب تا

 رد ندب نوکت هک ینامز و تسین قرفت و قزمت و لدبت و للخت لباق و تسا



)۱۸۵( 

 د درگ لماک ش ندادعتسا و دوش جا نیم هر را شات ۶

 یماد اموآ ۲ دوش یو رد ذقان و ندب رب ضئاف هیهلا هیوامس هفیرش ماسج |نآ

 یناگدنز و تایح بحاص تسا هفیرش ماسحا نآ ذوفن لباق و ملاس ندب هک

 نایوسو یا فک شد اف نهم یر اخه
 یرودو یئادح ببس هب دیامن ضیف رارمتسا و هیحور هفیطل هفیرش ماسحانآ

 . دوشیم ثداح گرم یبوبر ضیف عاطقنا و ندب زا اپنآ

 شوسسخ مهاب دنوب یزور دنچ شکرس و فسلاخم عبط راهچ

 [حور هراب رد فلوم رظنآ

 ؛اسمکح زا ناگرزب تاملک و تایاور و تایآ زا هچنآ بسحرب و

 فاطل و عنص قئاقد نآ مامت اب ندب نیا شنادقف و ندوبن تروص رد و
 ۳ هناذ د یف تسا یدوحوم « دوب دهاوخن شیب ید امح تو

 
 8۶ مل

 لا جهل ۳ ۳ ندارد مل

 ردناسنا تقلخ لیمکت ماقم رد نونموم هکرابم هروس هفیرش هیآرد هک -۲

 ات
 وبام دآترضح تقلخ دروم رد رجح هکرابم هروس هفیرش هیآ رد هک -۳

 ۱ 1 اذ اف ؛هدومرف هراشا رشبلا

 دل حاورالا نا ص) یبنلا نع یورامیف و لاغذ رد شتآ ِ وا
 هب ٌهطیحم ی ندبلل هل یهامن) و نادئالا خجزامت



)۱۸۶( 

 . هدیدرگ لالدتسا یهوجوب حور درجت تابثا یارب و
 ءاضعا یتاسانش و بط نونف رد نیصصختم دزن تسا ملسم سا

 ًاجردتم نامز تشذگ زا سپ دبلاک و هموثرج نيا ءازجا هک ناسناهتجو ندب
 هیزیرغ ترارح اب و لازه و نمس و ناصقن و هد ایز ضرع رد هبس ویپو لدبتم

 هیلواءازجا یلکب لاس تشه تدم زا سپ لوبذ و ومن رارکت و رگید لماوع و

 ناسنا رمع زیر دم ره نگو « دوشیم ضوع ]بت ندب مامت و لوفآ

 هکلب دوشیمن ] دیش یناسنا حور دوش لو یتش و 92! نیا و درذگب

 دور الاب ناسنا نس رادقم ره و دوش رتشیب شکرد ماقم و یوق!تسا نکمم

 نسجوزوت دوب تیلوفط و رفص ّنس رد هک تسا سک نامه دناد یم هرورضلاب

 . تسا سفن نامه شسفن و حور نامه

 ناز رد و بابش نامز رد توابص نامز زا یتارطاخ هراومه و

 هدنرادرب رد و ظفاح هک دشاب یم وا یارب بابش و توابصنامززا تخوخیش

 تیلآ و حراوج تطاسو هب یناسنا سفن و درجم حور نامه رگم تسین اهنآ

 . ؛اضعا

 نآ و دشاب یم دوخ ندب *ازجا مامت زا لفاغ یهاگ ناسنا-۲

 لفاغلاح نامهرد و دشاب یمهم رما فورصم یو تمه مامت هک تسا ینامز

 دیوگیم یهاک لاح نامه رد هکنیا تهج هبتسین دوخ حورو سفنو تاذ زا

 مهاوخ یم ای مدید اروت مدوخ اب یتفگ یم هچ مدینش مدوخ ای متفگ نم
 هدنیوگ سفن و تاذ و حور هب هراشا تاریبعت نیا همه و « مناد یم ای

 حراوج و ؛اضعا هک ) تسا نآ زا لفاغ ناسنا هک ار هچنآ هتبلا و « دشابیم
 ( دشاب یناسناسفن و حور هک ) تسین نآ زا لفاغ هک تسا نآ ربغ ( تسا

 یزیچب ملاع ره و . تسا دوخ ریغ و دوخ تاذب ملاع ناسنا ۳

 . دشاب رضاح یو دزن شتروص ای و ( ینهذ دوجو ربانب ) یش نآ تاذ دیاب

 م"مت سپ « تسا یو دقاف و رگید *زج زا بثاغ یوضع و *زح ره مسج و



)۱۸۷( 

 ناسا تب سیر تفت تاحس اهناسا هک تا یی تا
 رد حراوج و ءاضعا نیا ناسنا هک دوشیم تباث

 تساکردمروضحو لوصح کاردا طانم وکالم رتحضاو ترابع هب و

 ودنک یم کرد ار یزیچ هک سک نآ ره و . هدننک کرد دزن هتروصب اي هتاذب

 "یش نآ کارد,نمض رد دوخ تاذ نادجو دوشیم لصاح شيارب واب ملع

 یک مویعشنآ کرد یو ات اط هک :تییق مس وقتا دا یکی هه هات

 تا وع تاد کارذا ابهر ام نیح رهناک رها شو فاقومت ۱ نر اق یک رز

 ناتو هشت هک قرن ایم اهتبعاد روشع اب دال اوت کارا
 «دادستما و داعبآ یاراد و یدام دوب یرما هکلب دوبن درجت ماقم دجاو سفن

 هب تادتمم *ازجا زا یثزج ره اریز . تاذ دزنتاذ مامت روضح دوب منتمم

 ریاس زا تسا بئاغ یتزج ره و . رگید ؛زج لحم ریغ تسا یلحم و نام

 و تاذ ملع و دوب یم نکمم ریغ تاذ یارب اپمامتب تاذ روضح سپ ءازجا
 . تسا ضرف فالخ نیا و تشادن ناکما تاذ یارب شکاردا

 و شقنتمسق کیر دهک دوش تمسقو دهب مسقنم تسا نکمم یمسجره ۴

 نکل « دش ابیقابتمسقرگب دو مودعم تمسق کی هکلب دش ابنیرگی دردودش ابیگنر
 نآ رد یناسناحورکیو سفنکیهک دش اب ترثکوحن نی !یاراد تسیننکمم سفن

 . دشاب لهاج شفصنو ملاع شفصن هک دش ایلهاج نامههبو ملاعیزیچهبدحاو
 ماسجا هلوقم زارگاو« دش ابلیامتمو بغار زیچ نامهسورفنتم و فت اخزیچ کی زاو

 مسسترم رگی د فصنر دو مسترم حور فصنر د یملع یتروصهک دوب نکمم حوضوهب دوب

 . هیناسفن ضراوع و تافص رئاس هب تبسن نینچمه و , دشابن

 اراپنآ ات دنوش یمسح رب دراو هک هینامسج شوقن و ضارعا-۵
 ردقره یناسنا سفن و « دیامنن لوبق ار یرگید شقن مسج نآ دیعامنن هلازا

 یبتارم ای رگید مولع لوبق و شریذپ زا عانتما ددرگ فراعم و مولع یاراد

 شدادعتسا و لهسا سفن یارب شلوبق اسب هچ هکلب درادن ملع نآ زا رگید
 . دوشیم رتشیب و رتهب شکرد و یوقا



)۱۸۸( 

 ضراع هدرجم هیلک یناعم و هیلقع روص هک تسین *هپبش ۶

 هک دوبن نکمم هاگچیه دوبن درجم سفن هچنانچ و یناسنا سفنرب دوشیم

 تسا مزال هکنیا هچ , ددرگ هیلقع روص و هدرجم یناعم رقم و لحم و ضورعم

 رایسب هجو نیاو . « لحم و لاح و ضورعم و ضراع نیب تیخنس و پسانت

 . دشاب یم رظنلا و هل له دلم هیجو و هشدخ لباق ریغ و ربتعم

 و مدق هلئس زا باوح حورز تقیقح حرش رد تانایب نيا زا و

 دی درگ حضاو مه تودح

۹ 
 نل فرالاو ِتاومسلا بر بر ولاقف ّماقذ مهبولق یل انطیر و یده

 لاو نم اوذختا انموق هالوه . اططم اذا انلق دَقل ًاهلا هنود م وعدن

 ۲۵ * بن ها ین یرتفا من ق نیم ناطلشب مع ی وتای الول

 زایسلامجا تسا بسانم « دش فهک باحصا هصق زا یرکذ نوج

 . دوش نایب هصق لیصفت

 و هاگیاج و عیسو خاروس و راغ دنا هتشون هچنآربانب " فپک "

  تسا هوک رد هاگهان
 و «هدوب وا رد راغ هک تسا یهوک مان دنا هتشون یضعب " میقر "

 جرانخ اجنآ زا فهک باحصا هک هدوب یا هیرق مان دنا هتشون رگید یضعب

 یانس هب میقر سپ تسا لوعفم یانعمب لیعف دنا هتفگ یضعب و « دنا هدش

 فهک باحصاهصق هک هدوب یحول نآ هفیرش هیآ رد نآ زا دارم و تسا موقرم

 یضعب ریبدت هب هدیدرگ بصن راغ برد رب و تسا هدش شقن و میقرت نآرب

 . دشاب تعامج نآ زا یناشن ات نامیا لها زا

 هک ترم ینادکاب ناسا اب یاتاوج ناتمام فک تاج
 ردو . هتفای هار و هدیبات اهنآ دوجو رسارس مامت رد دیحوت و تیهولا رون

 ۱۵ -۱۳ تایآ فهک هروس -۳۵
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 زا تفت مسن یی مد وه تسخیر نا تموکحیهک یتکاشت
 یاری و ؛دندوب رذح رد وا زا دوخ ترطق هتفای زاربا و هدیقع راهظا زا
 هاگردهب رفاک دبتسم و ملاظ هاشداپ نآ متس و ملظ و هجنکش زا دوخ تاحن

 زیم آرفکتالیمحت زا تاجن یارب و , هدومن هئافتسا و هدیلات لاعتم دنوادخ
 اه زا اساس سه ست نایت اب ترش ات زا هو و
 یاضتقم هب دنیامن ءاضما هدیمهفن اي و دنهدب تیاضر اپنآ دنسپان و تشز
 قسسح غیلبت اي ملظ لمحت زا رارف یارب ترحاپم ناحجر هب لقع مکح
 هاگداز زا و دندومن ترحاهم (هدوب یراح نآرب ناربمفیپ هریس هچنانچ )

 زا هکنیا یارب و هدراذگ نابایب هب رس و دندرک ترفاسم ناشلزنم و رقم 2

 ارهناگی دنوادخ دنناوتب و ظوفحم نیمزرس نآ و نامز نیقفانم و رارشا دنزگ
 فاکشرد نامیخزد نآ سرت زاو ترحاپمهب تردابم دنیامن شتسرپهنادازآ

 هبار نانآ دنوادخ و دندش هدنهانپ دنوادخ هب و دندومن لزنم و یوأم هوک
 . دوبن ظفح دوخ تیانع لظ و تیامح فنک رد روآ تفگش وحن

 مور کولم ءانبا زا تعامح نیا هک تسا نیا رب هدیقع ار یضعب و
 ترسضح و حیسم ترضح نیب ترتف نامزرد و هدوب تینارصن بهدم هب و

 هدوب سوحم اي تسرپ تب هک سونایقد تنطلس دهع هب و نییبنلا متاخ
 تدارک یه

 یسیع ترضح تشعب زا لبق هعقاو نیا دنا هتفگ رگید یضعب و
 . تسا هدوب مالسلا هیلع و هلآ و انیبن یلع

 تقیقح ناگتفای رد و نامیا اب ناناوج زا هتسد نیا هلاقم و راتفگ
 لتمام و دوحو ناهح هدنروآ دیدپ انامه ام راگدرورپ دنوادخ هک هدوب نیا
 و هیضرا تادوحوم رئاس دننامه و قوطخم رگیدکی رانک رد همه تانثاک ریاس
 و یفاب وا هوف و ظفح هب و میدش نوکتم و قلخ هیهلا هلماک تردقب هیواس
 دنرادن تیفالخ تردق و ناوت دنیام دننام مه تاقولخم ریاس و میدوجوم
 یبنارم تقلخ ملاع ریسم رد یلب . دشاب وا قولخم یرگید و قلاخ یکی هک



)۱۹۰( 
سس

 تست سس سس 

ات دوجو ضیف هکنیا هچ تسا نهربم و ملسم قیقحت لها دزن هک ققحم
 رد 

 هفیرش هفیطل حاورا و هسداق لوقع و هیرون تادوجوم و هیلاع بتارم

 نآزا و ددرگن دراو یلفس و یولع ملاوع مظن نیروم ام ناگتشرف و نییبورک

 ۳ اریز دوشن لزان تاینامسج و ماسجا ملاعب دیامنن ریس ملاع

 تو هال تین« تسا هر نالط هب مکاح لقع تیم و را
 هطساوالبد درگن قولخم اوه و اضف و اهنامسآو دندرگن ملخم دوجوتعلخ هب

 . دشابن هلفاس تایولویه و هلزان تایوه یارب تقلخ ضیف لومش دادعتسا

 هک دوشن دوجوم اف ابهر شا زا یکی هک شتآ دشابن اوه رگا الثم

 اب بلقنم هک یا هدام ار ریز دیاین دوجو تسین اوه هک یناکم و ءالخ رد شتآ

امت تروص رد هک تسا اوه یالویم د درگ یم شتآ
 ققحتمتیران لع اف تیم 

 هکیهاچ رعق رد ار هتخورفارب هلعش هچنانچ اذل دوشیم لصحتم تینارون و

 زا دشابن رون و اوه هچنانچ زین و , دوشیم شوم اخ ًاروف دنریب درادن اوه

 مسلاع تادوجوم بیکرت و « دیورن یهایگ و دیاین لمع یزیچ بآ و کاخ

 تسا هعبرا رصانع قیقحت هب جاتحم توسان
 . صوصخم تاذاحم و عضو اب

 نابح قولخم نیلوا هک تقلخ رد تقبس تقابل تاینامسح ایت

 زا درادن ن نآ ادا و تفمکطفو تب هنانج درد نوش شیر

 تادزاهچنآاریز. ددرگ لزان جراخ ملاع رد و رد اص هطساوالب یناسنا سفن

 |۱۳ اسب و تا تل و هدزجم را نام تسا اف ی

 نآ دادصتسا دیدرگ دراو یناسنا لامخ ملاعینعی لصتم رفصآ رو

 سح و هرهاظ یاوق هلیسوب و دیآرد تباتک و ظفل مّلاع رد هک دنک یم

 رادقمنتشاد تپج زا یتبسانم لایخ ملاع منم

 درجت تهج زا و دراد ینامسج مّلاع اب ( 7

 . دراد یناحور ملاع اب یتقفاوم هدام ز
 بیام 0
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 نشورناناوج نآ اذل و « دسرب هلفاس لزانم و هلزان لحارمب و درذگب هیرون
 هسسب ار اهنآ یاهبلق دنوادخ و دندومن ذاختا میمصت هکنآ زادعب ریمض
 مایق راکمتس رادغ تیعمج نآ لباقم رد دومن مکحم و رونم هییبع شنا ات

 و تسا ام زارتالاب و رتگرزب تادوجوم راگدرورپ ام راکدرورپ دنتفگ و هدومن
 ميعامنشیاتس یئادخ هب ار یسک وا زا ربغ رگا و میئاتسن وا زاربغ ار یسکام

 دوجو تقیقح تسا وا اریز دوب دهاوخ تقیقح زا رود و لطاب سب یراتفگ
 تسا نآ دوخ اب شسایق بلطم نیا و تسا وا تاضافارزا تادوجوم مامت و
 دندومنذ اختا دوخ یارب ضحم یتسه تقیقح ۳ ع ینایادخهکیناسکاما

 اپنیا و , تسناوت دنهاوخن و دنروایب ناهرب و هدومن تجح هماقا دیاب

 و هتیزرو تر ای تیخولا سوق ات اس هتک هک دیش فوم :نیرتما اط
 . دنب ًامنیم لیلد نودبیوعد



 تک هه ی ِ 9

 یاجبم جسم مک زنه جمع نیم خوب هجا

 ۴ درب



 تداعس هبامرس



 قا۳۸۱ لاس رد ارهاظ هلاسر نيا

 پاچ راب جنپ ۱۳۸۹ لاس ات و هدش هتشاگن

 رایتخا رد هک نآ مجنپ پاچ . تسا هدش

 پاچ یلو دراد مهار د اعم ثحب دش ابیم ُم

 و هتشادن ار داعم ثحب مود و لوا یاه

 . تسا هدوب رت رصتخم

 موسحرم رونسد هب هلاسر نیا و

 یبرع هب هیلع هللا ةمحر میکح هللا تیآ

 ه داعسلا ساسا مات هب قارع رد و همجرم

 یور زا همجرت نیا هتبلا تسا هدش پاچ

 . تسا هدوب نآ مود ای لوا پاچ نامه

 پا یور زا مشش پاچ نیا و

 تان دن م اجنا تسا رتلماک هک مجنپ

 یا هد



 د اعم و تماما و توبن و دیحوت رد

 راصتخا روطب

 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 هدوتسناربمیپ کاپ ناورب دورد و ؛ هناگی راکدرورپ شیاتس زا سپ

 نینچ یسانشادخ هار نایب رد " ینایتش آ دمحا ۱ جن ات ساب نانیشن یاح و

 . دیامن ریرحت

 رد ندونمت هشیدنا « ناهح *هدننیرفآ یتاسانش هار نیرت لهس
 اساسا نا هام فا هوسقنا تایآ

 تسا ترابعهک تسا ملاع راکدرورپ دوحو رب هدننک تلالد یاه هناشن ینعی

 نامتخاسو شینرفآ رد رامس ین "هتنان یاپقفیفد و رایسب ءهلم اک یاهتمکحزا

 یدنوادختردف و ملع و دوحو یاه هناست هک تادوحوم ماسقا زا یدرف ره
 تا

 وتادوحوم ع اونا شییرفآ تیترت رد رکعت هیقافآ تایآ زا دوصقم و
 سافت اه وقت اینا ملات مات

 یسررب -۲ یلک -۱
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 هتنلا تامتا اب لفاغ یابنا «تادوخوم عاونا وهارفا شتیرفآ رد *هلصاج
 یراگدرورپوهدننیرفآ ر ینامسج ملاع تادوجوم هک دنکیم قب دصت و نیفی

 لقاع ریغ اپ و ) مئاد یاطع و دوج بحاص و رداق و ملاع ودوجوم تسا

 . ( تسا نالدبحاص اب یور ار نخس « تسین ینخس فصنم
 تا هب لالدتسا و یسانشادخ هار ینعی هار ۳ نام ز

 دوجو رد شنیرفآ یاه یناشن رد لمات یناسنا تسا راوازس میثوگ هیسفنا
 ناتخردو ناهایگ هک هدوب یکاخ *هرهوج ,شندب نامتخاسهی امهک دیامندوخ

 واسه هناد و هدرک دشر و هدومن بذج نیمز زا دوخ یاه هشير ؟هلیسوب

 اه هویمو اه هناد و اههایگ نآ و هدمآ لمعب هدش بذج کاخ نآ زا اه هویم

 سپ و « هدش ناسنا یاذغ زین تاناویح و هدیدرگ ناسنا و تاناویح یاذغ
 هه س اوبرو هتفک قم ونک هدهوخ اهاده نا هک یک نامو نششادگ زا
 . هستسویپ اه هدور نآ هب هک یکیراب یاهگر و اه هدور زا یصوصخم تالآ

 بل ویلکت ندیم یک شا گیر اکو هوش ملقب اه آق را *۵رهاوه

 دنیوگشلزان و دعاص فوجا هک یگر هب دبک زا و « دوشیمنوخو زمرق " یاه
 سوق ینانوی تغل هب هک ) یگر یارجم زا بلق زا و هدیدرگ ناور هیر و بلقب
 اسنآ یاذغ و هدیسر ندب ءازجا و ءاضعاب 1 تانایرش و ( دنیوگ اطروآ

 نوع یو هفت له هری هوق هل او مه یقه زا اک نی

 ناکم نآ رد و هتفرگ رارق محر رد لسن تلآ *هلیسوب و توهش ؟هوق ببس

 یاه هوق و یصوصخم هدئاف اب یاهوضع و وکین یاهتروص هچب « کیرات وگنت
 یئاضعالامات ناسنا ات دوشیم لکشم و بترم رشب تسیزو یناگدنزرد هم زال
 « دنام یم لتخم ,شیناگدنز دوب مک و رسک ءاضعا نآ زا یکی هچنانچ هک دوش

 و نادتند و نابز و ناهد و ینیب و شوگ و مشچ و رس زغم و خم لیبق زا

 هدنهد رییغت - ۵ هچیوگ -۳

 هیر رد هدش هیفصت نوخ لماح یاهگر ۴



)۱٩۹۷( 

 یامه گر ۳ ۱ ۱ و

 رنیغ و هفوجم باصعا و نیئارش و" اهدیرو زا یلحم ره اب بسانم *هررقم

 اه وضع نآ نطاب رد هکیئاهتمکح و دئاوف رب هوالع « تکرح و سح ءهفوجم

 . تسا رارقرب اهنآ شنیرفآ رد و ررقم

 تقلخ نیا هک دهد یم یئالقع لامتحا یفاصنا اب لقاع چیه ایآ

 هک هدارا یب ریبدت یب روعش یب تعیبط ار لوقعلا ریحم قئاقد و تمکح اب

 ؟ دشاب هدرک رارقرب هدوب اهاذغ ءازجا رد

 نامتخاس و ترامع کی اي یحوریب *همسجم کی ناسنا هچنانچ ایآ

 وب ات افغان ایدی ات

 * هدنسیون و ترامع نآ *هدننک انب و همسجم نآ *هدنزاس هک دنک یمن نیقی

 هچ هکنیا اب , هدولیا هدارا و تردق اب ملع اب دوجوم ,صخش هتبلا رطس نآ

 هظوصعخ ناضحا اب نا تعاب ناسا هاعنا ناف سا توان رفت

 ترامعکییانب اي یحور یب *همسجم کی نتخاس و « اهناب *هبسانتم یاوق و

 :تفگ شوخ هچ «یذغاکرب یطخ رطس کی نتشون اب یکاخ
 ا نامس ات نیم ززاتوافت نودرگ هام ات نم هام نایم

 و اویح تروص ریوصت دهاوخب یشاقن هچنانچ و

 نت ی ؟ دراد مزال فلتخم یاهگنر و اهملق هزادنا هچ دیامن یلک

 و هعیدب ماسقا هک یدنوادخ ترضح ءهلماش تردق تسا تمظع اب و گرزب

 ۳ ابیز یاهلگ و اه هویم و یرحب و یرَب تاناویح عاری را

 ویشقن تلآهب تجاح نودب و تردق ملقب هفلتخم ناولا و هعیدب لاکشا اب
 ۸: تک اش یی و و ی یو ی

 تاقولخم ماسقا تروصب هحونم طقف هک ! یتروص مدآ « تفارش زا مورحم

 تسا بیصن یبو 0 ملق دوهپش زا ,شلقع مشچ و ۰ اتش آ

 هرهاظ یاهگر ۶



)۱۹۸( 

 دید شاقن ؟هماخ ناوتن شقن بیرف زا

 تسه راک رد یتردق اب مناص کش یب هنرو

 میئوگ هیقافآ تایآ قیرط زا لالدتسا ینعب مود لیلد نایب رد و

 ماظن و بیترت رد ) دیامن هشیدنا و لمات یفاصنا اب لقاع ناسنا هچنانچ

 اوهوبآ و نیمز لیبق زا ملاع ماسجا تایلک مامت هک ینامسج ملاع عومجم
 فالتخا کیره هب ءهصتخم تعیبط رد نکیلو دنیوأسم تیمسج رد شتآ و

 :.ف اذیعا هعوضتس را ۲و یوف دهه تی یاوک ره نیش اد

 بآ و اوسسه و شتآ تعیبط رگید یاهتمسق و تسا نیمز تعیبط تمسق کی

 ودیشروخ و هام لیبق زا ینامسآ ماسجا و تارک تعیبط تمسق کی و « تسا

 ترضح زاهدراو تیاور و دیدج تافاشکتسا و تاقیقحت بسحرب هک ناگراتس

 یهو ساک ار که مات نا مات
 سسسفن یاضتقم هفلتخم عیابط نیا هک دبایرد دوخنادجو هب " ( دنشاب

 ءهمهو تسا هناگی تقیقح هک ۸ یدام یرهوج دادتما تعیبط ینعی تیمسح

 تبزا ناب تی دارن نوشهر ها رفت هنرآو کج نا رد
 شستآ ؛هعطق کی دوشیمن , دنیواس و قفتم تعیبط نآ راثآ و مزاول رد

 . دنازوسن یرگید ءهعطق و دشاب هدننازوس

 ردهدوجوم تیمسج ,سفن, ماسجا عیابط فالتخا ببس هچنانچ ,رسپ

 درکیمندوب بآ تعیبط ای اوه تعیبط یاضتقا ًاضرف تیمسج و دوب کیره

 هک تسا یرگید زیچ ۰ ببس سپ « بآ اي دنشاب اوه ای یتسیاب ماسحا مامت

 میسلاع رد هک یا هزادناب و حالص قفو رب ار ماسجا و تسا مسج زا ریغ

 .هدومرف داحیا هدوب م زال ینامسح

 اوه تهج نیا زا دنتسه اوپب جاتحم نیمز تادوجوم مامت ًالثم

 دیشروخو « دنشاب یم بآ و نیمز نآ زادعب و « تسا رصانع ریاس زا رتشیب

 ۵۷۴/۱ راحبلاهنیفس-۷  ینامسج قمعو ,رفرعو لوط ینعی-۸



)۱۹۹( 

 اپنآ ریغ و ناهایگ و تاناوبح لاحب رضم هکلب هتشادن موزل یکی زا شیب
 . هدومرفد اجیا یکی اذل دشیم تبوطر داوم *انفا بجوم نوچ « دوبیم

 یصوصخم زاتمم تعیبط یاراد ی تب نیم دوش هتفگهچنانچو

 ملاع ماسجا یقاب دوجو ببس و رثوم ,صوصخم تعیبط نآ ءهطساوب و دشاب
 هاشاب

 تعیبط ینعی «,صوصخم ضورفم تعیبط نآ هک تسا نیا شباوج

 شتآوکاخ و اوه اي بآ تعیبط لیبق زا هدوپشم *هیرصنع میابط زا هزاتمم
  1  سفن یاضتقم هچنانچ . هدومن ضرف ضرتعم هک هیکلف عیابط و

 ۳ مات هوش هوش ی تی نا ار او می

 دنتسم دیاب سپ هدوبن تیمسج ,رسفن یاضتقم هچنانچ و « دنشاب تعیبط نآ

 نیا اب ماسجا ملاع دوجو ؛دبم سپ « ینامسج و مسجریغ دشاب 1 ییبسب

 زا هزنم و هدارا و تردق و ملع یاراد هک تسا یسدقم تاذ . دوجوم ماظن

 . تساینامسج و مسج تافص

 نآهک ناهج *هدننیرفآ و ءادبم دوجو تابثا قیرط نایب زا ,رسپ و

 ینامسج و مسج یراوط و مزاول زا هزنم و میکح رداق ملاع تسا یتاد

 * هطساوب یدوجوم زا تبیغ و « ناکمب جایتحا و تیدودحم لیبق زا ینعی

 زا ندنام مورحم و یعالطا یب نوچ ) یناکم یرود و دعب ای و « یباجح

 وتسا یعنام باجح ءهطساوب اي هینامسج یاوقب یدوجوم کاردا و هدهاشم

 نطاب و رهاظ قلاخ هک ملاع راگدرورپ اما و , تسا یناکم یزود ببسب ای

 ( تسینوا زا هدیشوپ و بیاغ تی تارذ زا یا هرذ تسایدوجومره
 ۱ | مزال م اقم نیا رد بلطم ود نایب

 تیر قم تیره تی هزنم ی هم شو و

 عباوت و ضراوع - ۰



)۲۰۰( 

 هک یصخش ۲۲ ثعب موزل ینعی " توبن "و « تاقولخم تافص زا هزنم *ادبم

 یاراد و تشز یاهراک زا هزنم و هتسیاش یاهیوخ و هدیدنسپ قالخا یاراد

 . دشاب رشب لیمکت و میلعت ماقم رد *همزال فراعم و مولع

 هرم کوب ی ی لب هک تاا ید لوح

 تشک روت طب هک نه اب هنر رک یا لا
 دننشورو رهاظ دوخب دوخ هک تسا روظنم نیدب دنیوگ یم غارچ و دیشروخ

 وکیرات دوخ دح رد هک لاکشاو ناولا و ماسجا لیبق زا ار رگید یاهزیچ و

 عرف «,شراپظا و سوسحم رون روهظ نیا و « دنک یم نشور و رهاظ دنرون ی

 ات درادن روپظ شتاذ دشابن دوجوم هچنانچ و . تسا دوجو معبتب و دوجو

 هسباپنآ روهظ تاسوسحم ماسقا ریاس هچنانچ , دزاس رهاظ ار رگید زیچ

 هسمال و هقئاذ و هماش و هعماس و هرصاب هک اهنآ *هدننک کاردا ساوح تپج

 دوسجوم نوچ اهپتوص الثم « تسااهنآ تاسوسحم دوجو *هلیسوب دشاب یم

 نوسچ اه معط , ددرگ یم رهاظ هساس ءهوق ینعی اهشوگ تهج هب دوشیم

 نوچ! " تدورب اي ترارح « دوشیم رهاظ هقئاذ ءهوق تهجب دوشیم دوجوم

 یروهظره هلمجلاب و , ددرگ یم رهاظ هسمال *هوق تهج هب دوش یم دوجوم

 . تسا سوسحم نآ دوجو ببس هب تسا هساح یاوق زا یا هوق دزن هک

 تسسا مسق ود سوسحم رون هچنانچ میئوگ همدقم نیا زا سپ و

 هک یکیران ماسجا لثم "یضرعلاب "و « غارچ و دیشروخ رون لثم "تاذلاب "

 . دنوشیم نشور و رهاظ « غارچ اي دیشروخب

 " تاذسلاب دوجو " : تسا مسق ود زین تسا دوجو هک يقيقحرون
 هک تسا رارقرب و تباث دوخ تاذب و تسین یدوجو شبات هک یدوجو یسعی

1" 

 یضراع دوج و " و 2تا ملاع+هدننیرفآ و سدقم * دیمب رصحتم و ,صتخم

 نتخیگنارب - ۱

 یدرس ۲۳



)۲۰۱( 

 ۶ همه هک :تسا تاقولخم مامت تادوجو و سدقم * دبم نآ رون یاه شبات هک

 تادوحوم *دبم رون شبات و یقیقح دوجو ,ضیف و تسا یضراع تادوجو نآ

 یونس ای یسح رون هب صاصتخا « یتاذب یضراع ره ندش یهتنم و
 هک یروش ریچ ره الثم , تسا یراج یضراع ره رد و درادن دوجو رون لثم

 هچ ره و « دوش یم کمن لثم تاذلاب روش هب یهتنم تسایضراع نآ یروش

 هریش ای رکش ای دنق لثم تاذلاب ینیریش هب یهتنم تسا یضراع ,شینیریش
 گوش

 ضرفربلسلست اب رود موزلب لالدتسا تیم امت و تحص زا هتشذگ و
 هک تسا نیا شحضاو لیلد « یتاذب یضراع تفص و رما ره ندشن یهتنم

 تاذسلاب هب یهتنم ضرعلاب رما هچنانچ و «تسا لاحم عوبتم نودب عبات

 یسعوبتم رکا هک تسا یپیدب و دوب دهاوخ عوبتم نودب یعبات سپ ددرگن

 عسات شدوجو هک یزیچ دیآ مزال و , تشاد دهاوخن یقادصم عبات دشابن

 . دشاب دوجوم ببس نآ نودب تسا یببس دوجو

 دیشروخ شبات رب فوقوم شیئانشور و تسا کیرات هک یقاطا ًالثم

 هک یتاملک اي و « دوش نشور یشخب رون نودب تسا یرگید شخب رون ای

 دوجوم وگنخس نودب تسا یملکتم و یتوگنخس دوجو رب فوقوم ناشدوجو

 ترضح زا دوجو ضیف شبات عبات ناشدوجو تاقولخم مامت نوچ و « دوش

 مامت سپ « دوشن دوجوم دوجو ضیف شبات نودب هتبلا تسا دنوادخ

 نآرق رد و دنتسه یهلا تردق زا رس و

 ۳ "حیسملا همسا هثم قملکی ":تس | دیجم

 و .تسا تاذلاب دوجوم و دوجو تقیقح هک یقیقح دوجو نوچ و

 و دوخ تاذ رب دئاز دوجو سپ «یدوجو زا شباتب هن تسا دوجوم دوخب

 ۴۵ هیآ نارمع لآ هروس -۳



)۲۰۲( 

 یتاذ و یتقیقح ره دارفا ددعت و6 تا نا لب هوش اف ید

 دارفاد دعت هکنیاات تسا تاذ نآرب ضراع دوجو هب تسا دوجو زا ریغ هک

 ود هچنانچ و « تسا نآرب ضراع دوجو ددعتب (فلا ) ظفل لثم یظفل ره

 دوسجو نوچ دوجو تقیقح و « دوب دهاوخن فلا ود دوشن دوجوم هبترم
 . تسین ریذپ ددعت تسا دوجوم دوخ تاذب و درادن ضراع

 نآاب تقیقح نآ ربغ طالتخاب یتقیقح ره ددعت ۰ رگید لیلد

 ناکم و دوجو اب طالتخاب الثم بآ دارفا تقبقح ددعت لثم ؛ تسا تقیقح

 و .درادن ددعت دوشن طولخم نآ هب نآ ریغ رکاو . معط و گنر و نامز و

 زیچ رهاریز ) دشاب یم تسا دوجو ربغ هچره رب مدقم نوچ دوجو تقیقح

 تسادوجوتقیقح هک مویق ءدبم نآ زا شبات هب تسا دوجو تقیقح ریغ هک
 قولخم و دوش یم دوجوم ٌتسا دوجو تقیقح هک موبق *دبم نآ زا شیات هب

 دشاب یم نآ لوط رد هکلب تسین دوجو ضرع رد سپ « دشاب یم وا رثا و وا

 یسلطاب ضرف . دوجو تقیقح رد ددعت ضرف سپ ( تسا نآ زا رخاتم ینعی

 .دش دهاوخن طولخم نآ اب یزیچنوچ تسا

 دوجوبتسا دوجو ربغ هک یزیچ ره تیصخش نوچ . رگید لیلد

 وتسا نآرب ضراع دوجو هب ندوب هراشا لباق و نتشاد زایتما ینعی ) تسا

 نآ تاذ هب دوجو تقیقح صخشت و ( دشابیمن هراشا لباق دوشن دوجوم ات
 مامت هب طیحم هک تسا یا هناگی صخش سپ « درادن ضراع دوجو و تسا

 هب شتیصخش و تسا یکی هب رصحنم و «تسا اهنآ ءهدننیرفآ و تادوجوم

 تسا دوجوم هچره وا ریغ و تسا هناگی و دحاو سپ تسه شدوخ تاذ

 تسا تادوجوم هیلکب نطاب و رهاظب طیحم ؟هناگی یقیقح رون نآ یاهشبات
 هطاحالثم وتسا مولعم نطاب و رهاظب طیحم هک مولعم هب ملع ءهطاحا لثم
 .تسا نآ رهاظب طیحم طقف هک تسین یرگید مسج هب یمسج

 درف کی زا هدایز -۴



)۲۰۴( 

 وهیلایخ و هینهذ یاهتروص هک یتامولعم هب ملاع ره تسا رهاظ و

 دوجونوچ  دراد هطاحا اهتروص نآ نطاب و رهاظم مامت هب دشاب یم هیلقع

 مامت دوجو نوچ مه دنوادخ و « تسا ملاع نآ تردق هب اهتروص نآ
 تادوجومهیلک نطاب و رهاظ مامتبطیحم « دشاب یم وا تردق هب تادوجوم

 شنا

 یو وترپ زا و هناخ نیا رد تسا غارچ کی

 دناهتخاس ینمجنا مرگن یم اجک ره

 نادنمدرخهک تسین یکش میئوگ توبن تابثا رد و . مود بلطم

 دنیامنن مادقا . هیعالقع ءهجیتن عقوت نودب هیرایتخا ءهمهم روما رد ملاع

 , دنناد یم لقع ناصقن زا یشان و حجرمالب حیجرت ار یرما نینچ ماجناو

 و « دنرمش یم نادرخیب و ناهیفس *هرمز زا ار یرمآ نینچب هدننک مادقا و
 هتشاد رومانآ ماجنارب زین ار یراضم و دسافم بترت مقوت هچنانچ اصوصخ
 . دنشاب

 گرزب تبهومنیاو لقع نازیم هک میکح قلاخ و هزنم ءدبم نآ سپ

 هدوب قالخا اي لاعفا لیبق زا هک ار زیچ ره ات ) هدومرف اطع نادنمدرخب ار
 دنسپانزا ار هدیدنسپ و دب زا ار بوخ و دنجنسب میوق نازبم نیا هب دشاب
 نازسیم فالخرب تسا نکمم هنوگچ ( دنیامن یرود دنسیان زا و دنهد زیمت

 ملاع نادنم درخ ءهیلک مذ ضرعم رد اردوخ سدقم تاذ و دیامن راتفر لقع

 رسما نینچ هب تبسن زا میکح قلاخ تسا سدقم و هزنم ,رسپ ؟ دهد رارق

 :یاکشتسات

 تسالاحم هک تسا مکاح میقتسم لقع . نیقی و ترورض روطب سپ

 زاود نیا رد هچنآ و نامسآ و نیمز زا ) ار ینامسج ملاع و میظع قلخ نیا



)۲۰۴( 

 دورو مزلتسم و «یرایسب دادضا رب تسا لمتشم هک دشاب یم تاقولخم
 ای رگید تاناویح *همعط هک یتاتاویح مومعرب یرامشیب تامدص و تامحز
 و رقف و ضارما و ایالب عاوناب ناسنا دارفا یراتفرگ و , دنشاب یم ناسنا
 ءهبولطم ءهجیتن نودب میکح قلاخ ترضح ( گرم *همدصب هرخالاب و تکالف
 و دشاب رارقرب تامحز و ایالب نیا هشیمه و دشاب هدومرف تقلخ یگالقع

 تامدص و ایالب و ملظ راشف تحت رد ناسنا دارفا و هانگ یب تاناویح
 :. تتتساب

 تاقولخم هب جایتحا زا تسا هزنم میکح قلاخ هک تسا یپیدب و
 دشاب هتشاد دوختاقولخم اب ینمشد و توادع اي دنک متس اهنآرب هک دوخ

 و دوسخ *هتشون هب یا هدنسیون ره هکلب دوخ عونصمب یعناص ره هکنیا اب
 هقالعهداد,شرورپ و هدرک یرایبآ هک ار یلکای تخردب ینابغابره نینچمه

ِ 

 مامت یارب هک میکح هدننیرفآ « لقعیرورض و یعطق مگحب سپ
 هچنآو نیمز و نامسآ و ؟اضعا و تالآ و یو زا هدوب مزال هچنآ شت اقولخم

 عاوسنا زا هدوب دیفم ای مزال ناسنا و تاناویح مومع یناگدنز و تسیز رد

 .هدومرف مهارف دنجایتحا دروم هک تاج هویم و تابوبح و اه یندیئور
 )ی

 و« دننک غالبا ار لقع *هوق بحاص نایمدآ ینعی مهف لباق تاقولخم هب هک

 ات قالنخا و لامعا و فراعم تهج زا تسا رشب دارفا لیمکت « هجیتن نآ
 ملاعهب لقتنم هرخالاب و دندرگ نانآ اب خنسمه و ناگتشرف اب بسانم هکنیا
 هفیطل یاهبلاق کی اب اهنآ حاورا و دشاب یم توکلم مّلاع هک دنوش یرگید
 :هدافتسا و تیهافر تیاهن رد ملاع نآ رد و « دشاب اهنآ حاورا اب بسانم

 یناگدنز و تسیز , هیلب هب ءالتبا و تمحز چیه نودب ملاع نآ یاهتمعن زا
 شرزک :تیاق ملاع مک هتیات لاقتایرع رس لاشه ملا نا وه ق
 هشیمه و یدبا هک لیبق ره زا رایسب یاهتمعن و هیلاع تاماقم هب و تسا



)۲۰۵( 

 . دنوش لئان تسا یقاب

 تلاش ماسک نفر او یکم لاله یاری ی تو
 دنا هفت تنادق هک تسا شان نود ینیابتا وضو روطهب ارنانآ
 ره رد و دشاب هتشاد ار رشب دارفا ءهیلک میلعت و لیمکت و داشرا تیلیاق

 . دشاب یربمیپ نیشنیاج و یصو ای یربمیپ تسیاب ینامز و یرصع

 هک ) شتعیرش و نید «یربک تمایق عوقو نامز ات ام نامز ربمیپ و
 دهاوخن نآ رب یخسان و تسا یقاب (تدوپ یا هب نا مال هوم
 ات دسنشاب وا نانیشنیاج ناماما رفن هدزاود شتلحر زا سپ و « دمآ
 زاتلاسر یاعدا رد شیئوگتسار رب تجح و « دنناسرب قلخب ار شتاروتسد
 تیز ناو هم ملاع هقش اهقک تر

 همهم مولع و فراعم رب شلامتشا زا هتشذگ ) هک دیجم نآرق . لوا

 لها ؟هبلغ و هکم حتف لثم هدنیآ عیاقو هب رابخا و همکحم نیناوق وماکحا و

 زا زواجتم هک نونک ات شلوزن نامز زا شتغالب و تحاصف تهج زا ( مور
 یاهروسلثم هب ندروآ رب رداق یسک ۱۵ تسا لاس داتشه و دصیس و رازپکی

 هدومرف مالعا دیجم نآرق رد ررکم بلطم نیمهب و « هدشن نآ یاه هروس زا
 ءهکم رد هک ینامز ات شتوبن راهظا زاغآ و تثعب لئاوا رد یلب

 ایندوتسرپ تب لهاج نامدرم هدع کی دوجو *هطساوب دندوب نکاس همظعم
 راذگ ورف نیملسم و شسدقم دوجو هب اهتیذا ماسقا زا تیبصع اب ناهاوخ
 دشیم مادقاشت اغیلبت تفرشیپ و نید جاورزا اپیریگولج عاوناب و « دش یمن

 هنامیکح تاملک عامتسا ضیف هب و دنوشن فرشمشتم دخ هب رگید نامدرم هک
 نآ هب نونج و وداج و رحس تبسن هوالعو, دندرگن زئاف شا هیفاو ظعاوم و
 دومرف لوزن هنیدم هب هکنآ زا سپ نکیلو , دنداد یم رشب لمکم و لک لقع
 و دندش شترضحب بغار هنیدم لها و دوبن اهیریگولج و اه تمحازم نآ

 . تسا هدوب یرمق یرحه ۷ هلاسر نیا فیلات خیرات -۵



)۲۰۶( 

 دن درکهیزج لوبق و دندمآ ناشتمدخب ( فقسا ) ناشسیئر اب نارجن یاراصن
 دوهش هب و دندش فرشم شتمدخ هب مدرم ملاع فانکا و فارطا زا و

 نامدرم هکنیا ات دندیدرگ قفوم شا هقیشر تانایب زا هدافتسا و تازجعم

 یاد یا سرا یک تیهت الت یخ سر تم
 لهاو دندی درگ راپسهر مالسا هب توعد تهجب هفرشم هکم بناجب و دیدرگ
 ودش لزان 1۴ "هللارصت ءاج اذا" هکرابم *هروس و دندش میلست ًمومع هکم

 ناف تست زی وا ناشقباس مثارج زا مومع وفع هب نالعا

 , لس

 نارگیدودن دومن منم افرا فک ات اش هک یرایسب تازحعم . مود

 . تسا طوبضم خیراوت و بتک رد و دنداد ربخ

 ین مس آیاهباتک رد شترضح روهظب و شکرابم مودقب رابخا . موس

 لیجنا و ابانرب لیجنا باتک زا هددعتم دراوم رد هچنانچ قباس ناربیپ

 . تسا روطسم ندنل عوبطم

 نوچسپ ؛ تسا ترابع نیا مهن و یس لصف رد ابانرب لیجنا رد

 باستفآ لثم هک دید یا هتشون اوه رد ؛ دوخ یاهم دقرب تساخرب مدآ
 رخ فا یا

 ۱ هدوب ( هللا لوس دمحم و هللا الا لا ) وا نیع صن هک دیشخرد یم

 وراگدرورپ یا ار وت منک یم رکش تفگ و دوشکب دوخ ناهد مدآ تقون آ سپ

 ۳ یه یراز نکیل ارم یدیرفآ سپ یدومن لضفت وت هک اریز « نم یادخ

 ( هللا لر دمحم ) تاملک نی با یانعم هک یزاس هاگآ ارم هکنیا وت یوس هب

 یتسردبو« مدآ نم *هدنب یا وت هب ابحرم : داد باوج یادخ سپ ۰ تسیچ

 رک ار ناو دب دونگ یار هیت آهک یامنآ لرا بک بیک هک

 نیا زا دعب دیایب ناهج هب تسا دوز هکنآ «تسا وت رسپ وا هک تسین نیا

 وا یاربب زا هکنآ « نم *هداتسرف دوشب تسا دوز وا و « ناوارف یاهلاس هب

 ۱۱۰ هروس ۶



)۲۰۷( 

 ار ناهج دشخب رون تسا دوز دیایب نوچ هکنآ ء ار اهزیچ *همه مدیرفآ
 هکنآ زاشیپ لاسرازه تصش ینامسآ لامجرد دوب هدش هداهن وا ناور هکنآ

 تارابعهب تراشب نیا و ۲ ار یتیمز تاقولخم ینعب ار یزیچ مدیرفآ یم

 ف تسا روطسم رگید لصف تشه رد رگید

 لمتشموتسا دیدج دهع و قیتع دهع بتک *همجرت هکیباتکردو

 و دشاب یم ( انحوب و اقول و سقرم و یتم لیجنا ) هناگراپچ لیجانا رب
 تا تر اب هک نفت موی

 هب دنوادخ *هتشرف رگید راب :شیادیپ رفس زا (۲۲) باب رخاوا
 مسق دوخ تاذ هب دیوگ یم دنوادختفگ و داد رد ادن نامسآ زا میهاربا

 هنیآرهیتشادن غیرد اردوخ ءهناگی رسپ و یدرک ار راک نیا هکنوچ مروخ یم

 اهگیر لثم و نامسآ ناگراتس دننام مزاس ریثک ارت تیرذ و مهد تکرب ارت
 فرسصتم ار دوخ نانمشد یاه هزاورد وت تیرذ و تسا ایرد *هرانکرب هک

 ۱٩ . تفایدنهاوخ تکرب نیمز یاهتما عیمج وت یاهتیرذ زا و دش دنهاوخ
 (ع) میهارباترضح "هیرذ هک تسا مولعم و ملسم : دیوگ فلوم

 دنشابیم ( ص) هللادبع نبدمحم ترضح*هیرذ هک دنتاداس دناهدش دایز هک

 ؛تسا (ع) لیلخ میهاربا ترضح دالوا و لسن زا (ص) دمحم ترضح و
 رسیخ وا *هیرذو# یرایسب هب (ص) دمحم ترضح رب لزان نآرق رد هچنانچ
 ککناش یا « رخناو کبرل لصف رتوکلا کانیطعا انا " *هروس رد ) هدش هداد
 و ميا هداد رایسب و ریثک "هیرذ و دالوا یدایز وتب ام ینعب ۲* "رتبه

 دوش هعحارم ۱۰۲ ص یلباک رادرس همحرت ابانرب لیجنا هب -۷

 اه سردآ نیا ۲۰۶ ۱٩۱ و ۱۷۶ و ۱۶۲ ۱۱۲9 ۱ لصف -۸
 . دش لقن فلوم ناربهر همان باتک زا
 ۳۶/۱ ناخ لضاف تاروت همجرت -
 ۱۰۸ هروس ۰



)۲۰۸( 

 . ( دنام دنهاوخ بقع یب و لسن یب دنشاب هیما ینبهک وت نانمشد

 و .تسا مالسا تاحوتف زا ترابع نمشد یاه هزاورد فرصت و

 ( ص) دمحم لآ مثاقو ءایلوالا مناخ ترضح روهظ هب هراشا هک تسین رود

 مالسا تمعن لومش بجوم هک دشاب ( ع) یرکسعلا نسحلا نب هجح ترضح
 . دش دهاوخ نیمز یور یاه تما مامت رب مه

 نالا و : تسا روطسم انحوب لیجنا زا مهدرانچ باب رخآ رد و

 نا زادعب دیروآ نامیا ددرگ عقاو هک یتقو ات متفگ امشب عوقو زا لبق
 امشیا ات )۲۲ .دیآ یم ناهج.نیا سیئر هک اریز تفگ مهاوخت امش اب رایسب
 . (دوب ( ع) یسیع ترضح مالک

 سیئر هک یسک مالسلا هیلع یسیع ترضح زادعب هک تسا ادیپ و
 ریغ دشاب مدرم مامتب تبسن عاطم و قلخ مامت رب ثوعبم ینعی دشاب ناهج
 هدشن ثوعبمیرگی د صخش هلآو هیلع هللایلص هللادبع نبدمحم ترضح زا

 . هدم این یربمغیپ و

 تسار امش هب نم و : تسا موقرم نینچ مهدزناش باب لوا رد و

 دزن هدنهد ۱ اریز تسا دیفم امش یارب نم نتفر هک میوگ یم

 یمالک زا سپ و ) متسرف یم امش دزن اروا مورب رگا اما . دمآ دهاوخن امش

 میوگب امش هب مراد زین رگید یاهزیچ رایسب و؛( تسا روطسم روطنیا دنچ

 یستسار حور ینعی وا نوچ نکیلو دیرادن ار اهنآ لمحت تقاط نالا نکیل

 نسب اک یوع راد ریو ورک هه ارط تیاحه سا نخ او اش

 امش هب هدنزومآ زا و تفگ دهاوخ نخس تسا هدینش هچنآ هب هکلب دنک یمن
 ۳ ( یهتنا ) داد دهاوخ ربخ

 ترضح زاسپ هک یتسار و قدص تقیقح و حور نآ هک تسا ادیپ و

 ۲۲۷ ص ناخ لضاف دیدج دهع همجرت -۱

 ۲۳۰ ص دیدج دهع همجرت -۲



)۲۰۹( 
 تگ ح جست بیو هست

 قلخ اهیتسار مامت هب و هدومرف نایب ار یزیچ ره مکح و هدمآ ( ع) یسیع

 دمحم ترضح طقف هدوب دنوادخ یحو زا شمالک و هدومن تیاده ۳

 ۱۳2 وا هود هچنانچ دشاب یم هلآو هبلع هللایلص ِ

 رانلا نم کد اب و هجا یلا کری «یش نم ام هللاو ها س الا ایا

 جلب ابو را یر ناو هر
 ۱: ان

 « دسنوادخ هب 777

1 
 هک یزیچ زا تسین و « زیچ نآ هب ار امش مدومن رمآ هکنیا رگم منپج شتآ

 رسگم تشهب زا ار امش دیامن رود و منهج شتآ یوسب ارامش دیامن کیدزن
 . نآ زا ار امش مدرک یهن قیقحت هب هکنیا

 ی نآرق رد زین و :
 هک تان امههک امتیازی تنش یافت ۲۲ حب یعیالا

1 
 بجوم هک یزیچ نیرت هدمع و نیرتمهم ۰ دیوگ همان نیا فلوم و

 و دشاب لیبق ره زا اپیراتفرگ زا تاجن *هلیسو و ترخآ و ایند رما ماظتنا

 .تسا بلطم ود تسا اهتیانج و اهتنایخ ماسقا زا ریگولج
 تاذ هک دشاب هحوتم صخش هک دنوادخ هب لماک داقتعا . لوا

 یقولخم ره نطاب و رهاظ هب ملاع « بش و زور زا تانآ مامت رد شسدقم

 ۳« تشرفخ ی اضا و ع نات ااص هن تاتیه ننا روش

 . دهدیم دشر ار اهنآ و دناسر یم اذغ اپیندیئور ؟هیلک و

 نیا ردسکره هک تسا یربک تمایق و خزرب ملاع هب داقتعا . مود

 ۲۷/۱۲ هعیشلا لئاسو -۳

 ۴و۳ هیآ مجن هروس -۴



(۲۱۰) 
 ی رس و تو سیر سر ست روت تهوع

 زا ؟هبوت نودب هک یرش اي ریخ زا ) دوخ لامعا و لاعفا شاداپ هب ملاع ود
 .دیسر دهاوخ ( دشاب هتفر ایند زا نآ

 تسسماما

 دوشیمریرحت راصتخا روطب ینعی تماما ثحبم رد یلاعت هنوعب و
 هدمعضرغ , هینآرق رایسب ایسب تایآ تلالد و یلقع یعطق مکح هب هکنیا ز :ادعب

 تیبرتولیمکت و میلعت « ناشلا میظع ناربیپ نتخیگنارب زا مهم دوصقم و
 هیلمع و هیقالخا و هیحور تایقرت و لماکت تیلباق و تقابل هک تسا یدارفا
 و دنوش سانشادخ نیقی و لماک تفرعم یور زا و قیقحت روطب هک دنراد ار
 قالخا و مولع تنیز هب و دنیآرب یقیقح دوبعم شتسرپ ماقم رد صالخا اب
 هستسیاش یاهرادرک و راتفر هب و دندرگ هتسارآ هدیدنسپ یاه یوخ و هنسح

 تدعاسم رگیدکی اب و دنشاب کاپ هنیکو ربک و دسح و لخب زا و دننک تداع
 لهاودننک یریگتسد و محرت نافیعض هب تبسن و دنیامن تاساوم و هفطاع و
 تسیزیبوخ هب و دنشاب دنمتداعس و تفا رش اب هاوخریخ حلاص نامدرم دالب

 اب ترسنخآ رد و دنوش زاتمم نادب زا ناتنیط هزیکاپ و دنیامن یناگدنز و

 . دنشاب روشحم ناگتشرف

 نیع نامز کی هب صاصتخا رشب تقلخ زا مهم ضرغ نیا هتبلا و

 ی نوچ و « تسا تبات ینامز ره رد و درادن

 ًانید مالسالا ری غتْجی نم و "؛هدومرف دیجم نآرق رد هچنانچ تسا یقاب
 ۲۳ نیرساخلا نم ةرخالا یف وه و هنو لبقی نلف
 زا ترخا ملاع رد و دش دهاوخن لوبق وا زا ره نوا ر ینید مالسا زا

 . تسناربنایز

 یصاخشادیابسپ « دنامن یفاب (ص) دمحم ترضح سدقم دوجو و

 ۸۵ هیآ نارمع لآ هروس -۵



)۲۱۱( 

 ضربض نآ هنناوتم ات هاب ارادروا تالانک ریظق هو هتفان زا یه
 و دنوش راد هدهع تسا مالسا نید جیورت و قلخ لیمکت و غیلعت هک یمهم

 مومع *هطساو تقیقح رد و « دوش لصاح نانآ ش ششوک هب یلاع دوصقم نآ

 اس هانپ و عجرم و دنشاب قلخ و قلاخ , ۳

 لزنت" :ب ورد یباوک اهن دوشم هدافتسا ردق هکرابم "روس زا بلطم نب

 رسیدقت و ردق بش ینعب ۲" " ]1
 تدابع باوث هک تسا یتمظع اب ابن :دوشیم .عقاو لاس مانتو هک تازونا

 یبش نآوتسا هام رازه رد ریخ یاهراک و تدابع باوث زا رتشیب بش نآرد

 تسا یردقلا میظع و ناشلا میظع *هتشرف هک حور اب رایسب هکعالم هک تسا
 زا دش دهاوخ عقاو یهلا نامرفب لاس ماعت رد هک یرذقم ره زا بش نآرد

 . دنوشیم لزان توکلم ملاع

 تسسین ردقم ن آ نتخاس عقاو یردقم رهب لوزن زا دارم هتبلا و

 سپ « دیسر دهاوخن عوقو *هبترمب بش کی رد لاس مامت رد تاردقم نوچ

 تاردقمنآ دیاب هک تسا یصخش رب ندومن هضرع و تاردقم نآنایب« دارم
 وا رب لاس ره رد ملتم | خور و تاجر ۳۳3۳۱ یخ نیتج زنا تب ار

 ملعا و لضفا هتبلا دنراد یم هضرع وارب ار تاردقم مامت و دندرگ یم لزان

 و « دشاب یم (ص) دمحم ترضح زا ینیشنیاج ماقم قئالو نیقولخم لک زا

 مه هکثالم لوزن و تسا یقاب تمایق زور ات تما مامت قافتاب ردق بش نوچ
 صسخش نآ دوجو سپ تسا تباث بش نآرد یردقم ره زا هکرابم *هیآ صنب

 .تسا ققحم و رارقرب تم ایق زور ات دنوشیم لزان وارب هکئالم هک مه

 و رد دیخف نارف رد زین و
 ملاع۲۷ " المع نسُحخا مکیآ مکولبیل هویحلاو توملا قلخ یذلا ۸ س 4 م ۵

 ٩۷ هروس -۶

 ۲ هیآ کلم هروس -۷



 سس سم )۲۱۲(

 ناربنامرفات « لمع عقوم ار ایند ملاع و میداد رارق شاداپ لحم ار ترخآ
 . دسرب دوخ لمع شاداپ هب سکره و دنوش زاتمم ناراکهانگ و ناشکرس زا
 دنوادخ نامرفهک تسا یقاب و تباث هشیمه یهدنامرف و هدنهد روتس د سپ
 . دوش زاتمم شکرس زا عیطم ات دناسرب قلخب ار
 تسا مفاد تمايق ات شیامزآ  تسا مقاق لو یرصع رهبب سپ

 زا لضفا و ملعا هک یسک نینچ نییعت هک تسا یپیدب و حضاو و
 ترضحهکروطن آار نآرق ماکحا و هیقالخا تاروتسد مامت و دشاب دارفا مامت
 و ملظ و یتسرپ اوه زا هزنم و دنادب تسنادیم هلآو هیلع هللا یلص دمحم
 هدیدنسپیاه یوخ یاراد و دشاب یروتسد نایسن و اطخ و یمکح هب لهج
 هدهعزادنوش تبحص مه و لزان واربهالمود درگناگتشرف اب بس انتم اتهدش
 دمحم ترضح طقف و ؛تسا جراخ درادن دنوادخ اب یلم اک طبر هک یرشب
 تسا دارفا مامت نطاب و رهاظ هب ملاع هک دنوادخ *هراشا و رما هب (ص)
 وتاهج مامت زا لماک و قلخ مامت زا لضفا هک ار دوخ نیشن یاج دناوت یم
 . دیامرف نیس دشاب قلخ مامت هب تبسن عاطم

 شنیشنیاج ماماو هلآو هیلع هللا یلص دمحم ترضح « تقیقحرد و
 ولهج زا ندوب هزنم و دنوادخ تاروتسد و ماکحا مامت هب شناد تهج زا

 تب ات یاهقوخ یاس و ونک و یفعیو نلهیرو مطلق زا هتسیاف ات الا
 رسیقب و ملع زا یوریپ وا یوریپ ات ) دنرادن یقرف وپس وتلفغ و اطخ و
 نا مع هب کل سلام ققتالو " ۰ سرت نارق رد هچنانچ دشاب

 دیش ابنملع ربغ عبات ۲۸ "لوک هنع ناک گنلوالک یاوفلاو رطبلاوعمسلا

 ینقی ال لا نا« تسین دیفم هجوچیه هب ملع ریغ و نامگ یور زا لمع و
 ۲۹ ۰ تی قحلا نم

 ۳۶ هیآ ءارسا هروس -۸

 ۲۸ هیآ مجن و ۶ هبآ سنوب هروس -۹



)۲۱۳( 

 مامت یبرم و ملعم و یداه نوچ (ص) دمحم ترضح هک روطنامه
 دوخریغ لیمکت مأقم رد دناوتب ات دشاب لماک تهج ره زا دیاب تسا دارفا

 یو ته مو مک وطن ام وات ی اهم ش اما تا نیت هی ارب

 وانیشناج نییعت زا نینچمه دننک رارقرب یریفیپ هب ار یسک دنناوتیمن

 یناسکدر رد دیجم نآرق رد دنوادخ هچنانچ دنرادن یتلاخد قح و زجاع

 قلخ لمکم نییعت رد یتلاخد قح قولخم دوشیم هک دندوب هدرک لایخ هک
 دی امرفیم هک اجنآ هدومرف ضرب نآرب شنزرس دشاب هتشاد 9 رمز

 نوُمسِی مه , میظع نیت م لجر یلع نارفلااذه لزُ الول اولاقو
 کا ینمب ۲۰ * اتلاوبحا یف مهتکیبم مه نسق عفت ؟کیز نشر
 تسا.قلخ ءالتبا دروم روس قلخ شاعم و قزر ندومن تمسق
 دندوب دوخ قزر ندومن میسقت زا زجاع اهنآ میدوب هدرک راذگاو نانآ هب
 نیاايآ, دشاب قوزرم دیاب هزادنا هچ هک دنتسناد یمن ار سکره حالص نوچ

 دنناوتیم « قلخ یاهیوخ و تاکلم و شناد و نطاب و تیلباقهب له اج مدرم

 قلخهک بلطم نیا حوضو دوجو اب و ؟ دنیامن توبن ماقم قگال و ربمیپ نییعت
 . دندش هقرف ود مدرم دننکب رشب لمکم نییعت دنناوتیمن

 و ماما نییعت تسین مزال هک دندومن رایتخا ناینس ینعی یهورگ
 یتعامح هک ار یسکره , دشاب دنوادخ فرطزا (ص) دمحم ترضح نیشنیاج
 تما ۰ دومرف ( ص) دمحم ترضح هکنیا یارب . دوش یم ماما وا دندومن نیعم

 قافتایبلطمرب نم تما تقو ره ینعی "" , دنیامن یمن عامتجا اطخ رب نم
 هسفیفس رد یدارفا سپ « تسین اطخ و تسا حیحص بلطم نآ دندومن
 هب ار وا و دندرک رکب یبا اب تعیب رب قافتا و دندومن عامتجا هدعاس ینب
 .دندومن باختنا تم اما و تسایر

 جت رس به و

 ۳۱ هیآ ۰

 الا يلَ تم | ٌممتجتال ۱



)۲۱۴( 

 نیارگا هک تهج نیا هب تسا لطاب لالدتسا نیا هک تسا حضاو و
 دنیامن یرما رب قافتا تما مامت رگا هک تسا ني 1 یی نت

 رد مانما ندوب ؟هطساو هب دنورن اطخ رب دشابیم اهنآ نایم رد ماما نوچ

 ره هک ینامدرم هنرگو « یرما رب شساتچ ای ها

 رب عامتجا هک یبلطمتیقح رب لیلد نانآ عامتجا دنتسه اطخلا زیاج کی
 . دش دهاوخن دنا هدومن نآ

 ترضحتفالخ مه دیاب دنیوگ یم اهننآ هک دوب یروط دوصقم رگا و
 هاش رب موم کتیا تیعس یو اسکن را ,مها عهق نقش (ع) یلغ
 هیماینبزا زین روج یاقلخ تسایر رب و دندومن قافتا و عامتجا رما ود نیا
 دندوبلهاجوقساف و ملاظ نانآ دارفاهزادنا هچ و دندش قفتم سابع ینب و

 و درادنتحص ناینس مالک نیا هک تسا حضاو و یهیدب هلمجلاب
 و ملع و تما مامت زا لضفا و ملعا یتسیاب (ص) دمحم ترضح نیشناج
 . دوبدهاوخ دنوادخ مالعاهب طقف یصخش نینچ نییعت و دشاب لک یبرم

 هک دنشاب یم هعیش هورگ و یماما هدزاود *هفیأاط مود ؟هقرف و

 ملعا ولضفا ار (ص) دمحم ترضح نیشن یاج و ماما میدومن رکذ هچنانچ

 یاپیوخ مامت هب نیزم و « تلفغ و وهس و اطخ و هانگ زا هزنم و تما مامت زا
 ترضح مالعاهب رصحنم مهار ماما نییعت قیرط و « دننادیم هدیدنسپ

 دارسفا ماعت نطاب و رهاظ هب ملاع هکلاعتم دنوادخ فرط زا (س) دمحم
 . دننادیم تماما یعذم زا یتازجعم روهظ هب ای تسا تاقولخم

 یا هفیلخ اییربمیپ ثعب رکذ هک یدراوم رد مه دیجم نآرق رد و
 ترضح هرابردهچنانچ هداد دوخ هب صاصتخا ارنآ نییعت دنوادخ دوشیم

 س ضرألا یف لعاج ینٍ " :هدومرف هکثالم هب باطخ رد مالسلا هیلع مدآ
 ةقيلخکانلعجانادواد اب -دیامرف یم دوواد ترضح دارد و۳

 ۳۰ هیآ هرقب هروس -۲



)۲۱۵( 

 ( ع) یسوم ترضح هب باطخ و نوراه ترضح هرابرد و ۲ ِ " ضرالا یف

 ۳۲۰ کی اب گم هش " دومرف
 همتا ءهراب رد (ص) دمحم ترضح زا رایسب ؛هیعطق ثیداحا و

 ثیداحا لیبق زا تسا روکذم زین ناینس یاهباتک رد هک تسا دراو راهطا

 ورگید رایسب تیداخاو رثاط ثیدح و تلزنم ثیدح و ربدغ دبع زور

 رک 70 )0

 هب اراه ماما مامت (ص) دمحم ترضح هک دیامن یم لقن متفه و تصش باب

 کر مر هی ی ارد بقل و بسن و مسا

 ۲۶ ( میدومن لقن ار ثیدح نآ

 رب (ع) راهطا هما رضحم هب نیفرشتم مومع عالطا *هطساوهب و
 مه هعیش بهذم اب نیفلاخم « ناشتازجعم دوهش و نانآ بقانم و لئاضف

 زا و «هدومنن نانآ زا تازجعم رودص و تدابع و دهز و لضف بتارم راکنا
 - جهن حرش " رد دیدحلا یبا نبا وش ریبک ریسفت رد یزار رخف لیبق

 لالسج الم و " یسوط ققحم دیرجت حرش "رد یچشوق یلعالم و هغالبلا

۷ 
 راهط اهمشازا تازحعم رودص و بقانم و لغاضف هب فارتعا«" ةدوملا میبانی "
 ترضح هک تسا نیملسم زا ملعلها زا مومع یر رو تماس آ هفووف

 نادرگاشرفن رازه راهچ مالسلا امپیلع قداص رفعج ماما و رقاب دمحم ماما

 ۲۶  هیآ ص هروس ۳

 ۳۵ هبآ صصق هروس -۴

 ۳۹ تتنا ثیدحو « هالوم یلع اذهف هالوم تنکنم تیدح دوصقم -۵

 یتنح کیلا کفلخ بحاب ینتئا مهللا ثیدحو« یسوم نم نوراه هلزنمب

 موس پاچ ۳۴۲صناربهرهمان -۳۶ ۰ دشاب یم ریطلا اذهنم یفم لکاب
 تساهدش پاچ یناودنیدلالالجیگدنزباتکر دهیادهلارونهلاسر -۷



 سس

 تاریرقتزاباتک دص راهچ هک دنتشاد لضاف نیئدحم و ثیداحا نایاور زا
 یسنعی ماظع عمآوج و « دندومن فیلات هفلنخم مولعرفد ماما ود نآ سورد

 تیداحا و هدش تشک نا دا خاسنتسا هعیش ءاملع دزن هربتعم ءهعبرا بتک

 و "لاسو " باتک و یسلجم موحرم "راحب ".باتک رد تبث هک یرایسب

 ریاس و "اضرلا رابخا نویع "و " اضرلا هقف و " مالسالا مثاعد باتک
 فلوم و مظنم رشع انثا هما تادافا زا اهنآ مامت تسا ثیداحا یاهباتک
 یم ام اهدزاود ءهعیش ینعی هیم اما بهذمرایتخا تم اما طیارشرد سکرهو ه دش

 زا ندوب هزنم و تما دارفا مامت زا تیملعا و تیلضفا رد ینعی ) دیامنب ار
 ربمفیپ زا تقو ماما تماما رب صن و تلفغ و نایسن و اطخ و وپس و هانگ
 قافت اهبهکنیا تهج هب دیامن راهطا همئا هب ءادتقا تسیاب هتبلا (ص) مرکا

 طیارش نآ دجاو رگید سک رشع انشا همکا زا ریغ , ینسو هعیش زا تما ماعت
1 2 

 . ( میقتسم طارص یلا شی نم یدهب هللاو ) تسین

 نایماماهدزاود هورگ کلسم نایبهب مجارهچنآ هکنیااپ ۰ هر
 ی # « فصنم لقاع یارب « میدومن رد ه همان نیاردو تسا

 دام

 نزن ی نه

 نادسبا هب هیلاتم بلاوق زا تسا حاورا تشگزاب و دوع « داعم

 میرکنآرق رد هچنانچ « دوخ رادرک رفیک و ش ناداپ هب ندیسر یارب هب رصنع

 زا تلحر زا سپ ینعی "نوت موی یا خزوب مهکارو نم و " :هدومرف

 ۱۰۰ هیآ نونموم هروس - ۱ هیآ جح هروس -۳۸



)۲۱۷( 

 یافت فسا اعس ار فرو و خزر ملاغ بابت ناف مارا شف

 . دنوش هتخیگنارب یربک

 اب اجنآ رد مدرم و تسا تمایق و ایند نایم طسوتم ملاع «خزرب

 زا مک سرا و .تسا ایند ملاع یاهندب زا رت فیطل هک دنشاب یئاهندب

 ظاحلزا یخزرب ندب هک تسا یکاح هدیسر دروم نیا رد ( ع) نیم وصعمهمئا

 هکتسا یدح ات هباشت نیا و تسا یویند ندب نوچ نآ رهاظ و دق و لکش

 رد هک تسا سک نالف نیا یئوگب ویسانشب اروف ینیبهب ار اهنآ زا یکی رکا
 ۳۳ تی هو اییق

 :ف ایئدلا یف هبلاقک بلاق لا لقتْی ؛دنا هدومرف زاب و
 و تسا وا یغایند رکیپ یئوگ هک دوش لقتنم یرکیپ هب خزرب رد یناسنا حور
 دننامو ریظن اریز دنا هتفگ مه یلاثم ندب ار یخزرب رکیپ تبسأنم نیمه هب
 تسا یثاهرکیپدننام یخزرب رکیپ رگید یریبعت هب زین و « تسا یویند ندب
 خ | مولا ۳ اسنا هک

 تسا گرم ردارب باوخ " ۲ توملا
 ( رمز) هروس رد ار خور اب و 0 باوخ میرک نآرق

 یف مت ْمل یتلاو اهتوم نیح نشنال یقوتی لا : دنک یم نایب نینچ
 "یمسم یمّسم لجا یلا یرخ لا لس و توملا اهیلع یضق ق یتلا کسشیف , اهمانم
 بذج ار ناسنا دارفا حاورا « گرم عقوم رد ی

 بذسج ارنانآ حاورا «نتفر باوخ عقوم رد دنا هدرمن هکنانآ و دیامرف یم
 خزرب ملاع رد هدش یرپس اپنآ یناگدنز تدم هک یدارفا هاگنآ . دیامرف یم

 ۴۶۶/۱ یسوط خیش بیذهت

 ۲۷۲/۶ راحب ۱

 ۳۲۳/۲ ریفصلا عماج -۲

 ۴۲ هیآ رمز هروس -۳



(۲۱۸) 
 را سر ست ست تست تست مت تنم

 دهد یم عوجرنأش دوخ ناسا هب ر یقاب و 93 یم هاگن تسا ی نامسآ رد هک

 ۳ ۹ نو مکفزر ءامسلا یف و " تسا دیجم نآرف رد هچنانچ

 زا هچنانچ تسا نامسآ رد هدش هداد هدعو امشب باقع و باوث زا هچره
 .تسا نامسآردیخزرب منهج و تشهب هک دوشیم مولعم مه جارعم ثی دح

 دنوشیمرگید ملاع هب لقتنم طقف و دوشیمن یناف حاورا هک تسا مولعم سپ
 هب  لدبم عقوم ن آ و تسا یقاب یربک تمایق ات منهج و تشپب نیا نکیل

 لذت موی " ":تسا نآرق رد هچنانچ دوشیم یربک تمأایق منهج و تشهب

 لدسبم نیمز و نو ۳۹ . تاومَسلاو ضرر ضرالا
 و زا ربغ هک ینیمز و نامسآ هب دش دهاوخ

 ۳۹ توهم ی ذق یتلا کشیف " :دیامرف یم هکرابم *هیآردو
 هن دراد یم هاگن ایند هب عوجر زا هدیسر اهنآ گرم هک ار یحاورا نآ ینعب

 موسلع رد هچنانچ یناسنا حور نوچ و « دنوشیم مودعم و یناف اهنآ هکنیا
 زا یا هلمج؛ناربهر ؟همان"باتک رد زین ریقح و تسا ملسم و نهربم هیمکح

00 ۳ 
 . ۵ دومرف ( ع) بلاطیبا نب یلع 8 ٍیلاوملایلوم هچنانچ ِش 9

 و  قسلع " "اد یلار اد نم نولقن امت ور ءنفلب ال ءبلل متقلخ )
 تسا نیا رما تیاهبن :اف یارب هن ندنام یقاب یأرب دیدش رادبدپ

 ملاع هسب ایند زا ینعی « دش دیهاوخ لقتنم رگید ءهناخ هب یا هناخ زا هک

 . دیوشیم لقن ترخآ

 ینبای " . دومرف هک تسا (ص) ِ 3 روتام 0 و
 ۱۳ ی و

 ۲۳۹/۶ راحب -۷ ۳۲ هیآ تایراذ هروس ۴

 ۴۸ هیآ میهاربا هروس -۴۵

 ۴۲ هیآ رمز هروس ۴۶



)۲۱۹( 

 ۴۸ "زنا وا ةنجلا الا توملا دی ام و « نوشت نوظقیتست
 وا هک.دوخ موق هب یموق ور شیپ « بلطملادبع نارسپ و هفیاط یا

 دیباوخ یم هچنانچ دنوادخب مسق « دیوگیمن غورد دندومن باختنا ار
 دیوش یمهتخیگنارب تمایق یارب دیوشیمرادیب باوخزا هچنانچو « دیریمیم

 .خزود ای تفر دیهاوخ تشهب اي گرم زادعب و
 دیامرفیم نادباهبحاور] تشگزابویربکتمایق بارد میرک نآرق رد و

 هک مدرم یا امش ینعی ۴۱ " نورکذت الولف للوالا املا متملع دلو"
 ایند ملاع ریظن مه تمأیق و دیدومن هدهاشم ار ایند ملاع لاوحا و عاضوا

 ِ ؟ دیریگیمن دنیو اتیوش یمن]رکذتم ارچ « یهجو هب تسا
 دوجو الصا یتاناویح و ناسنا دارفا هک دیدومن هدهاشم ایند رد

 میدروآ دوجو هب و میدومن داجیا ار اهنآ ام و هدوب فرص مودع و تشادن
 نامه ز زا ًابناث و دندش کاخ و دندرم یدارفا هک دیدومن هدهاشم نینچمه و

 هقلع وهفطنات دندش ناویحو ناسنا یاذغ و دندمآ دوجو هب یتاتابن اپکاخ

 دوجوهب یرگید دارفا و دندرم اهنآ زاب «دندش یناویح ای ناسنا و هفضم و
 ؟ دیتک یمن ت ومآ رشح و تمایق ملاع هب قیدصت هنوگچ فوم آ

 ترس اه وع و لوضح و دیر مناع ابد ملاغ:تسقهک یترفا لب
 دسیآ دوجو هب یناسنا ات و  تسا رگید *هبترم هب یا هبترم زا تکرح روط

 نوخات و « دیامن تالوحت و بتارمنآ یط ات تسا مزال یزارد و رود تدم
 غامد لحم رد و ددرگن ققحم یناویح یراخب حور و دوشن لصاح ندب رد

 سفن قلعتو سفن یاوق لمح لباق دیامنن لصاح دادعتسا دبک و بلق و
 .دوب دهاوخن

 دیجمنآرقرد هچنانچ تسا یروف و یعفد ملاع ترخآ ملاع یلو

 ۶۲ هیآ هعقاو هروس ۹



۲۲ ۰( 

 م | م ر 9

 شفا یه "هحاوسفنک 1( مکشعبالو مکقلخ ام و "یی امرف يم نایب
 کی ثعب و قلخ "هلزنعب اهنآ مامت نتخیگنارب و تاقولخم لک داجیا و

 ووا ربا حمل الا وعاسلا ما ام و" ؛دیامرف یم زاب و « تسا ناسنا درف
 هلب مشچ ندز مه هب و هظحالم کی لثم رکم تمایق رم | تسین ۵۱ " برق
 قسوضف رولا یف فن و .ددبامرف یمزامو * سا" زا رت کیدزن و رتمک
 مه ایا هیف خفن مت د هللا هاش نم الا ضراا یف نم و تاوامسلا یف نم

 هچره دنریمب سپ « رّوص رد اي روص رد 9 " نوظنی مایق

 هدیم دروص رد رگید راب زاب « دهاوخ ادخ هکنآ زجب تساپنامسآ و نیمز رد

 . دننک یم رظن و دنزیخرب قلخ مامت تقو نآ دوش
 یستجاح حاورا قلعت رد هک دنشاب یروطب ملاع نآ رد نادبا و

 غارچدص دهاوخب یصخش رگا ایند رد هچنانچ « تسین نآ تاراخبو نوخب

 ار اپغارچ نآ ات دهاوخ یم یتعسو اب نامز هتبلا دیامن نشور الثم یتفن
 را تای رو سو و و او

 هلیسو نودب دنوشیم نشور امامت ینآرد دنک نشور ار یقرب و یئابرپک

 . رگید نغور اي تفن و هلیتف

 ندرسگ نشور لثم «نادیا هب یربک تمایق رد حاورا هقالع لثم
 لثم ملاع نیا رد یمسج یاهرکیپ هب حاورا *هقالع لثم و « تسا قرب غارچ
 نامز ءاضقنا و هصوصخم هدام هب جاتحم هک تسا یتفن غارچ ندرک نشور

 دات عادت

 هقالع رد هک دنقولخم هیهلا تردق هب یروط هب ملاع نآ نادبا و
 نیا هب صتخم تجاح نيا , درادن یناویح حور تطاسو هب یتجاح حور

 ۲۸ هیآ نامقل ه روس ۵ ه

 ۷۷ پآ لحن هروس -۱

 ۶۸ هیآ رمز هروس -۲



)۲۲۱( 

 سو هما فا ملا ناسا کا لوک تاع نتسا ملاف
 رب ؛دیوگیم دوخ باتک رد یمیکح هک تسا هتکن نی یا هب هجوت مدع تهج

 اهم نشر و ک یوده کات ی و اش اشنا ور هتک
 رد هدام الب روص و یرادقم ملاع و تایمیلعت تابتا رد شدوخ هک روطنامه
 هک ملاع دیوگ یم تسا هدام اب تروص مزالت هب لئاق هک سیئرلا خیش باوج
 امش ار مزالت نآ و دوشیم فلتخم مه نیفلتخم نیملاع ماکحا دش فلتخم

 . دشابتروصهکیملاع ره رد ًاقلطم هن دیاهدومنتابث اتاید ام ملاع رد طقف
 ملاع : میتوگ یم یربک تمایق ملاع رد نادبا هب حاورا هقالع زا

 هک دشاب یروط تفاطل تهج زا تسا نکعم نادبا نآ تایصوصخ و تمایق
 تسقلغ رب رداق هک یدنوادخ ًابناث و , دشابن یراخب حور *هلیسوب تجاح
 هل دولت ؛هدومرف دیجم نآرقرد هچنانچ ) دشابیم کاخ زا نادب

 یاه هشير هب تاتابن هک ار یکاخ «هرهوج ۵۳ " نيط نم هلال نم ۳
 لس تشیع تب هیطم وا شال ست هیون دوم تدریس زنا قو
 د مسه یناوبخ مور و نوخ داجیا رب رداق هتبلا (دش ناسنا هکنیا
 دلوت روط هب هک تاناویح زا دودحم ریغ دارفا نیا و « دوب دهاوخنادیا
 ریغ و رام و شوم و ضرالا ت تارشح لیبق زا دنوشیم هدیرفآکاخ زا نوکت و
 هنوگچ دنرادن هقطان *هوق طقف و دنتسه هیناویح یاوق مامت یاراد هک اهنآ
 . دنوشیم نیوکت ًاتعفد و ًانآ هک دنتسه مه یا هلمج و , دنا هدش قولخم

 هچنانچ و « دومن دودحم دیابن ار هیهلا "هقلطم تردق هلمجلاب
 هکدومن مکح دیابن دش یا هصوصخم له واتس هی نم اغزرف ۳
 اب ًاموصخ و , دوش دوجوم لئاسو و بابسآ نامه هب یتسیاب یملاع ره رد
 ءایبنا هکار یروما .هدش عقاو و عیاش ر اصعا ني با رد هک هبیجع تاعارتخا

 دوش هعجارم ۲۰۶/۹ رافسا هب ۳

 ۱۳۲ هیآ نونموم هروس ۴



)۲۲۲( 

 ةاهتتسادب ات میناد یمن ارنآ عوقو تیفیک و ۵ داد اهنآ زایعطق ربخ ماظع

 . میئامن راکنا ای و

 1 سم ره روم و ست دیماه و تاب ملا و ملاع نآ و

 ول لا و هدف هک تسا دم نرقردو تساساک
 تم ایقملاع لها ینعی ۵2 ۶ ی لک قطثا یذلا لا اقطنا اولاف ؟ ایل

 یاهتسرب هبر دید سر مانآ لادخا هی هفت ناخن گاه تشک

 باوج ؟دیهد یم ام دب یاهراک هب تداهش ارچ امش دنیوگ یم دوخ ندب

 ا_یوک ار زیچ ره ملاع نیا رد هک یدنوادخ ارام دومرف ایوگ هک دنیوگ یم

 . دوم رف

 دیشی نا نوری نکا :هدومرف میرگ نآرق رد زین و

 اریثک ملعیال هّللا نآ متْنط نکلو « مکدولجالو کر اب الو مکنس ِك
 4 7۷۳ )و ۲م ۱ ی

 نم مسنتحبصاف مکیدرا مکبرب متننظ یذلا مکن مک, نوت ام

 ۵۶ ۰ نیرساخلا

 زا «دب لامعا ندروآ یاح هب عفوم رد دیتسناوت یمن امش ینعی

 یاهراکب زورما هک دیوش ناهنپ ناتدوخ ندب یاهتسوپ و اهمشچ و اهشوگ

 یاهراکرتشیب زا دنوادخ هک دیدومن نامگ نکیلو , دنهدن یهاوگ امش تشز

 تسپ هکدیدرب دوخ یادخب هک امش لطاب نامگ دوب نیا و تسا ربخیب امش

 . نارب با و و درک

 واهب بسانم تروص هب سک ره تاکلم و نطاو « تمأیق ر

ش روصم تروص نآ هب مهدب قلخ نآ یقین ی در
 . دوس

 میهدنم نخی روم یلع سان نیت : تسا تیدح رد هچنانچ

 هک یثاهتروص هب دوش روشحم مدرم زا یضعب ینعی »ِ " ریزانخلاو ةدرقلا

 لباقم رد دیامن وکین هکیئاه تروص نانآ یاه تروص لباقمرد دیامن وکین

 ۲۱ هیآ تلصف هروس -۵

 ۱۶۵و ۲۲۷/٩ رافسا -۷ ۲۲ هیآ تلصف هروس -۵۶



)۲۲۴( 

 . اهکوخ و اهنومیم یاهتروص نانآ یاهتروص

 نارگ باوخ نیا زا یزیخرب گرگ نانفسوی نیتسوپ هدیرد یا
 باب هما راهی اعریطف اه هی دسترفآ من اع لس و

 ردو دنشاب هویم و گرب نودب ناتسمز رد ناتخ رد هک روطنامه و « ناتسمز
 و اه هخاش و کرب زا دوم یرم ظروف رد نیا هیعآ مار آرت

 مامت رب یدوجو روط کی یربک تمایق رد نینچمه « تاج هویم و اهلگ

 ماتمت و دوش یم رهاظ تاکلم و رارسا یمامت هک دوشیم ضئاف تادوجوم
 1 زا اب مک اتک رد تسا هدش ماجنا ایند رد هک یلامعا
 جرخن و هقنع یف هرثاط هام ن اش هک و " ددرگ یم موسرم تسا لامعآ
 10 روُشنم هیقلی ًابانک ةمابقلا موی هل
 و هدروآ یاج هب ایند رد هک ار یلامعا ینعی «شدوخ ندرگب اروا لامعا
 یلصفمباتک رد تمایق زور رد و  هتفر و هدیرپ و هدش کم با

 , دیامن اهنآ راکنا دناوتن : هک یروط هب دیامن یم هدهاشم ار لامعا ن

 نوازش لاعع نوش لس اب تو ات ریتی شب اخر و
۱[ 

 ن

 دنهد یم یهاوگ وت ریمض رب دنزگ رد تیاپ و تسد اج نیمه سپ
 ران باما منم مدینیب هک  رارسسش دص درآرب مدره وت سفن
 موحبشت تنج یوس ات مرون هننم 1 لک یوس مران وزج

 تالز نم هللا ناف

 نم و قحلا ق قیرط نَع انمادقا
4 

 قفو ملانقفو و .انلامعا و انسفنا رورش ۵ ۱ ,
 نره هو دتحمپ یی ان

 نیملاعلا بر هلل هلل دمحلاونیعمجا مهیلع هللا تاولص

 ۱۳ هیآ ءارسا هروس - ۸



۹ 
 شوم 1 بت

۰ 

1 





 ۱۳۵۲ لاس رد فلوم ار هلاسر نيا

 پاچ قاه ۱۳۵۳ لاسرد و هتشاگن ق ه

 پاچزین یسمش ۱۳۳۶ لاسرد و هدش یگنس

 .تسا نآ موس پاچ نیا و هدش یفورح



 هبیط هملک هلاسر

 دیزل نت ا لا شب

 بر هتمظع یف هل هیبشال و هتیلزا یف هل کیرشال یذلا هللدمحلا
 هلسروهثایبنا دیس و هتیرب فرشا یلع ةولصلاو نیدلا موی کلام و نیملاعلا

 نیبیطلا نیمايملا رفلا هلآ و (ص) دمحم نییبنلامتاخو نیدخوملا ناطلس
 ۱ نیعمجا مهثادعا یلع هنعللا و نیرهاطلا

 یعمج*هراشابینایتشالا نسح دمحم نبدمحا ءارقفلا مداخ دعب و

 مسرهک مدرک هشیدنآ و هدومن دیحون لصا رد یتارکاذم دیدجت ناتسود زا

 تسرپفاذل دشخب هرهب ینابر قیفوت هب اریصاخشا تسانکمم مهقاروارد

 موسوم هییط هملکب و تشاد موسرم دنچ یلوصف و هم دقم نمض رد ار تانایب

 . دومن

 ۳ ۱ 1 ات ویا ترضح زا

 هسنع تافصلا یفن هدیحوت لاک و هدیسوتهتفرش لامک و ةتفرعم ةنایدلا

 ۲ " فوصومْلا ریغ ۰ هف لک هد امشب

 رد هدمع و لصا و مزال نیدن زدن هاو سس ینعی

 ف دصر د دسانشن ار ادخ يا هک تسا .دنوادخ یئاسانش .تسا یرادنیاد

 یا تستی میان انا هاشون شعر ایا

 . هتفرعم هب هنای دلالوا تسا نینچنیا لوا هلمج ۱/۱۴۰ یفاک-۱



 سس سس سس )۲۲۸(

 هدومنن فرص هینید فراعم قیرط رد اردوخ رمع زا یتمسق و دربن یپ اهنآ
 ۱ . دزادرپن یرادنید هب و

 : تسا روصتم مسق هس دنوادخ یئاسانش و

 دیدپ و یقلاخ ار ملاع دنادب هتسبرس و لامجا روطب هک یمسق

 دشابنهجوتمو دنادن اتکی و هناگی ار هدنروآ دیدپ هچرگا و تسه یا هدنروآ
 فراع نیا . دنیو تاذ نیع شتالامک ای دراد تاذ رب دئاز یتافص ایآ هک
 هک نت تسا صقان شتفرعم هتسنادن ار دیحوت نوچ دنوادخب
 کلام دنادننکل دنادب ار یو تیکلام یرگید تسا یا هناخ مامت کلام یسک
 هب لماک تفرعم هتسنادن اروا تیکلام لومش نوچ سپ«یمهس ای تسا مامت
 . درادن شتیکلام

 دناد هناگی و اتکی ار ملاع هیلک رد رثّوم هک تسا نيا مود مسق
 دنشابشسدقم تاذ ربغ هک دنادب یضراوع ای تافص یاراد ار توت

 در کا نیا ور را یا یی
 هک یتافص و یتاذ زا بکرم هدومن ضرف یقولخم ار ملاع هیلک رد رثوم درگنب
 ندوسب یلزا و میدق نامه هک هتسناد وچمه و دننآ عبات و تاذ نآ گنر

 تانف لعم دا تادرآ رم تسا یاد نآ شر اع رو هوالع نشتاهض هک اد
 .تسا دیحوت و یسانشادخرد یفاک هدیقع نآ و تسا

 و صلاخو ضراوع زا هداس ار دنوادخ سدقم تاذ هکنیا موس مسق

 و ملع و تایح و دناد یو تاذ اب هرئافم تالاح و هدئاز تافص زا هزنم
 يدنوادختاذ نیع عقاو و تقیقح رد تسا لامج تافص زا هچره و تردق
 .تسا نیمه لماک دیحوت و دنتاذ ربغ ینعم و ظفلب هچرگا دناد

 ددعت هب لوق هلمج نآ زا هک تسا یدنچ دسافم مود مسق رد و

 تسج و بش کارها هتیسدا دیش ابی رم کیه نا یافت

 رهوتسا دوحولا نکمم 0 ره و تیهام و دوجو تهج زا و یو زا زایتما
 . تسا جانحم دوجو رد تن شام بحاص



)۲۳۲۹( 

 تاذهبترم رد تسا یلامح و لامک ره هدنهد ندوب یلاخ رگید و

 ار لامک نآ هیلاع هبترم" تسا مزال یلامک ره هدنهد وگتالامک هیلک زا دوخ

 راثآ زا ترارح دوجو هک شتآ لثم دشخبب ریغ هب ار نآ هنومن ات دشاب اراد

 و دوجو رد شرثاآ دوب دودحم دوخ ببس رگا تسا 9

 ببس بسانم دوجو رد رثا تسا دح یب رگا و تسا ببس بسانم دوجو دح

۱7 

 | رایسب هروبزم نیس و تی ام ۳ دو دحم ان

 چت تاذ تیمولا " "وه 1 اله لا دهش ۱

 نا ترک و کت و دم ۱

 یدوجومره دوحو ّگ تسا یسدقم  تاذنآ ۱ تالاب هری
 «یشنم ناو " دشاب صقان و دودحم هنرگ و ابو ارس لا و یو دادب
 نآ لصا دقاف لایک یطس ۳ مولعم ردقب ال الا هلن ام و هنئازخ اندنع 1
 9 ۳  دشابن لامک

 دارد ۵ و و مهنم دشا وه مهَقلَح یذلا ها
 قلاخر دفعضا و دشا تبسانم نکل تسا مزال یهحوب یتبسانمهتبلا فعضاو

 و تاذ رد بسسانت هن تسا لصا و رثوم اب شی و

 ۱۸ هیآ نارمع لآ هروس ۲

 ٩۳ هیآ میرم هروس ۲

 ۲۱ هیآ رجح هروس ۴

 ۱ ۵ هیآ تلصف هروس - ۵



)۲۳۰( 

 نو

 ی ی ی دوبن د و دحم
 ترا

 ۱ لوا لصف
 تسایسانشادخ تناید رد همزال تفرعم نیلوا هک دش حضاو نوچ

 رد و تسا رایسب ملاع هدنروآ دیدپ و میدق رثوم دوجورب ناهرب میئوگ سپ

 . دوشیم جرد لیلد شش هزیجو هلاسر نيا

 له ۰۵« وب رد یا اب هراس تیجمن رف رد هک تینا ی اهرب ِ ِلوا

 نوت و و ی ذالا یلع یتا
 ۳ ریصب اعیم هانلعجف هیلتبت جاشمآ ةفطت نم

 ؛دسسبم تابثا ز زا لاوتس ۳ د زیس 9 لها را و

 ی : کسُفت نوکت مل کنا ملت و تک نک من نکت.مل کنار" . هدیسر
 ۸ " کلم وه

 مش ایمن های روش ار استار انا ین نیش ای

 یراگزوردرادنیقی ناگتشذگ رانآ و هیعطق نئارق زا و تسا ثداح شدوجو

 رک مصب وس یناشن و مان یو زا راگزور نآ رد هک هتشذگ یو دوجو زا شیپ

 اب یندب تیصوصخ هب شندب هک دناد یم دوخ نادحو هب یروعش اب ناسنا

 قباسهدش نرگنم نآ زا شندب هک یا هدام هچرگا هدوبن یو یناسنا حور و هوق

 شی امن رثا هک درادن هتبلا مهرثا تسین دوخ هچنآ نوچ و هدوب شدوجورب
 دوبهدنهد دوحوب جاتحم سپ تسا رثوم دوجو ضرعب و عبات شدوجو و رثوُم ۱ ۳ و . یر 9

 ۸۴ هیآ ءارسا هروس

 ۲و۱ هیآ رهد هروس -۷

 یظفل فالتخا رصتخماب یرافغ پاچ ۲۹۳ ص قودص دیحوت ۸



)۲۳۱( 

 ناسا ان يک بیتا بیای یدک دیک وولطب زن نیجاو
 تی تو نا سس اه و روش
 تسارشبوقولخم راک خنس زا ریغ ملاع هینیوکن تادوجوم د اجیا راک خنس هک

 ریغ تسا ادیپ هک ینآرق مالک بیکرت خنس لثم تسا هیعانص تابکرم نآ هک

 . تسا رشب هدهع زا جراخ و قولخم مالک خنس زا

 ۶ هه هفتم :دیدب هک تسا ید اف. تتوا در اس # دتتک تب دین

 ی اعم او

 یقلاخ هب جاتحم ملاع ِ زا زین ناسنا ریغ هکنیا رب لیلد و

 نآ دوجو ثودحب یهار ۳ هچرگا ینامسج و مسج ملاع زا هزنم تسا

 ینیمز وینامسآ ماسجا تمامت هک تسا نیا دشابن رظن رد ءازجا زا هلمج
 و یرادقم و یتعیبط هب کیره ندوب صوصخم سپ دنکیرش ندوب مسج رد

 هک ندوب عن اه تبخ زا ین اکو مزه یلاکشا ورا اوز تام

 تافص و عیابط رد یگلمج هنرگو دشابن تیمسج مزاولاب دنکیرشنآردیگمه
 ماسحانیا زا هک تسا رگید یتاد ِ تهج زا سپ . دندوب یواسم راثآ و

 ست تیرثومهب شصاصتخا رد نخس دشاب یمسح خو نآ رکا دشاب ادج

 و یتسیاب هتبلا سپ . تسا دئاع و یراج تاینامسج و ماسجا رپ اس

 هنرگو دشابن ریفب جاتحم دوحو رد و دشاب ینامسج و مسج ریغ ملاع دوجو

 . دوب دهاوخ زاین یب ریغ نآلک رد رثوم

 بیترتو مظن نیا یدوبن هدارا و ملع یور زا شریئات رثوم نآ رگا

 یاهدنرو آدی دیرثوم نآ ترورض هب سپ .یدومنن مهارف ار حلاصم و مکج اب

 هبا نی و یتعیبط ره هک تردق و هدارا و ملع اب تسا

 هدوب مزال ملاع لک ماظن رد هک یروطب و دیدپ و مهارف عیابط تیعبت

 هدام و تسا راثآ ءاشنم هک تسا تروص یروصم و عناص ره یلوا روظنم هک
 . ددرگ فرطرب زبن تاصاصتخا هپبش سپ تسا عبات

 مکاح ترورضب دنیب ار یئانب یروعش اب ناسنا ره : مود لیلد



)۲۳۲( 

 دناد مهارف دوخ یدوخ هب ار انب نآ هک یسک و هدوب یئانب ار ابا هتتفا

 انب یثوگ یم ببس هچ هب دنیامن لاوئس دنمدرخ ناسنا نآ زا رگا
 هب ات ار یغانب ره ءازجا هک تهح نیا زا تفگ دهاوخ هتخاس یسک هتبلا ار

 یتسیابددرگن مهارف بیترت اب یانب نآدنیامنن بترم یروظنم نیعم بیترت
 تسا مزالیئانب رد هچنآ ار اهنآ ربغ و چگ و رجآ و لگ ان نانکراک جیردتب

 ار *ازجا نآ هدومن لیخت هک یدیفم تروص تربیت | توپ هدینأسر یو هب

 -یبءازحا نآ هنرگو دوش روصم روظنم عوبطم تروص هب ات دهد رارق مهرب

 نیمه: هبو توست مظنم بیترت نآ هب و هدیدرگن عمتجم لحم نآرد روعش

 شحالصا هچنانچ دراذگب مزال بیترت زا جراخ ار یرجآ کی هچنانچ بپس

 تسانامه ببس و دنام دهاوخ یقاب یعضو دبو, یبیترت یب نامهب دیامنن

 شرارسسق رب هک یعضو ره هب هدومنن رایتخا ار یبیترت و یعضو دوخ زا هک

 . دوب دهاوخ یقاب عضو نامهب رایتخا یب دندومن

 و تارامع ءانب رد یروعش بحاص ره هک ییبس نامهب میئوگ سپ

 و هستشک *هدنزاس و یئانبهب دقتعم ببس ناب بک ره و یتعتع نه یواش

 سی ابریبک علاع ءاذعا هرکپانب رک قناد هیقت ارووع هدیفع هر آ فل اعم

 یناویحرهایو ناتخرد هرکیپ ءازحا الثم ددرک قلاخ و عناص هب دنم هدیقع

 دوجو رد مزال ماظن و حلاصم و دئاوف اب بیترتنیا هب روعش دوخ زا هتبلا

 فسلاختم فرط ود زا یرذب ره ومن و تکرح و هتشادن ناویح اي تخرد

 ره نتفای رارق و اوه رون رد هخاش و نیمز تملظ رد هشیر فرط زا ینعی

 ین نتب عمار لک وهم گرما هما ناو

 نیا رب لمتشم هک هصوصخم مقاوم رد ناهد و ینیب و شوگ و مشچ نوچ

 تسا مزال ار هدیاف ره هک هنیعم لاکشا و تسا مکحم ماظن و همولعب حلاصم

 ص

 هنت . هشیر -هلصا رس



۱0۳۳۳۱ 

 اضافی اد ناسکاا تید هیور ندب شفاب رارق تهحب یاپ لکش لثم
2 

 اب ی اتش شعاع سو اه ها .نافسا تعارض صف

 ؛ مکح راس ه ندروخادغ و جم یتوکین و تنیز تیحب مظنم یاهنادند

 جی رس عف هم رد هبلحات ؛اصعا ه هفیقد :ازحا و هرهاط ءاضعا رد هک یحلاصم

 :ا نورب و تسا مولعم تاناویح نادبا هیلک
 قرس :هللسهب .یهاک هک ,یقخ ه یرپخ توصت هدومرف ملکت مسق ود رب , رد اق

 ۱۳ تا هک تام هک ناف هو تار زا هتبلا تسا حاتحم الا ی

۱ 

 تیتر وقف ۱ حق هبخب .هاضب یاب یو راه ۱ هند وت اضعا و وا

 هدارا ه هنعا هدنک دیدب و تادوخوم نیا زا حراخ ییبس ترورض هب سپ

 امسح و مسح ریغ هلماک تردق و

 هتساد رارق رب مامت ماظن اب ار هلمح

َ ۱ 1 1 : ۵ ۰ ۲ 
  ت رم سم گی 2 ی

+۱ ۰ 

 5 ی تر و دوس هد :٩ تی ۵

 ٌ(تسه راک رد مت اس .نیفا رک هکرف  تضب تا .هتااعش بیس

 هما ف دوج یدوج دک دون یم هدید هیدن یلاکشایهاگ - س

 گم یا شاخ یسسآ هحفصت یتاراخ هیقس زا هک یرحش لاکشا لثم هدش

 .دوت یم تداح

 یعع یعحع هکح او دوس تداح دوج یدوخن یزبح حیه -

 وه نوج لاوتس دروم رد و دنک دوخ اردو هب تسا

 رب وه موجه دون يم عفاو هبیردن تدج نآ و دنک یم تدح ار تاراخب

 یوم  يحع رد 3 هی دتساد و ددومن :قتم, او تس او اخت تاراخب تب دح

 | تیاواذکم یسزیرخت هیت یلع اراخب

۱ ۱ 1 ۶ ۱ ۱ ۱ 



)۲۳۲۴( 

 و دیشروخ نوچ هیولع تادوجوم زاینامسج ملاع *ازجا هیلک هک تسا نیا
 قسیدصت و دنسوسحم هک تابکرم و هیرصنع طئاسب زا هیلفس و ناگراتس و هام
 هک قرفتم هدوب یتارذ طئاسب دور لامتحا هچ)تسا یرورض اهنآ دوجو هب
 یستسه هرورضلاب (گی دکیب طیحم لکشلا یورک یماسجا ای و هدیدرگ عمتجم
 کی ره عبات و مزال اي *زج ای ءازجا نآ زا کیره تاذ نیع یتسه و دنراد
 دوسجو و یتسه هدننک اطع و دجومب جاتحم نتشاد یتسه رد سپ . تسین

 یتسینتملط زا و هدیناشوپ دوجو و یتسه سابل ءازجا نآ تمامتبهک دنشاب

 . ه دوم رف ناشرونم روپظ و دوجو رونب یدوبان و
 : تسا همدقم ود تابثارب فوقوم لیلد نیا تیماامت و

 تی ها اد مرا اوج اب نیغ ملاعهآ سیا یه یک
 یستسه دوخ تاذ جراخ زا سپ تسا نینچ نوچ هکنیارگید و

 .دنا هتفای

 ار ملاعهعونتم *ازجا زا کیره هک تسا نیا شتایب یلوا *همدقم اما

 هچنانچ عبط بسحب دنقفاوم اي و رگید *زج تاذ اب فلاخمتسا یتاذ ای
 فالتخاوتسا لاکشا فالتخاب طقف ملاع طثاسب رد فالتخا دنا هتفگ یخرب

 . تسا اهنآ لاکشآ فالتخا زا یشان مه راثآ

 . تساسوسحمرون لاح تادوجوم یتسه لاح میثوگ لوا ریدقت رب

 راوسنا نآب تارونتم هچرگا دندحاو خنس تیرون رد هسوسحم راونا هچنانچ

 هلیسوو تسا تاوذ ءاقب و رارق و تابث زا ترابع هک زین یتسه رون دنفلتخم
 سام هک هویسهم اه قالب تونم یافا یخ اتش سوت رفت

 تسا تقیقحکی و خنس کی دوشن سوسحم رگید ساوحب و دراد رصب سح هب

 نو دنشاب فلتخم یاه تسمه تب تارونم تادوحوم یاهتاذ و

 هدوجوم تاملک و فورح لثم اهنآ روهظ و دوجواب ملاع هینیوکت تادوحوم

 :تاملک و فورح نآ روهظ و دوجو اب تسا یبتک و یظفل دوحو روط رد

 تاملکوفورح تروص هک هدنسیون و دنک یم اهنخس داجیا هک نم کشت هچنانچ



)۲۳۵( 

 ب مس او راک نیم تاک ورا انا تا

 دوحوهک تساروط کی و خنس کی هفلتخم تاملک و فورح نآ همه رد هدنسیون

 . دشاب اهنآ ندیناسر روهظب و نداد

 نامهزین مظعا نوک هدنروآ دیدپ و هینیوکن تادوحوم نوکم ربثات

 بیس نیمه زا و تسا هتاکی روط و دخاو ختسهک تنا روپطو هوشو هشاقا

 یا خنس تادوحوم یاه تاد و تسا خنس کی یتسه و دوحو رون هک

 "همه زا و مینک یم ریبعت صوصخم یمساب اه تاد نآ زا کیره زا دنفلتخم

 . میئامن یم تیاکح یتسه مسا نامهب اه یتسه
 تیعق اوو روهظ هک دوحو و یتسه زا دارم هک تسا یپیدب هلمجلاب

 و خنس کی حراخ رد دحاو ینعم نآ قادصم و تسا ینعم کی تسا نتشاد
 نتشاد یتسه و تیعقاو لباقم هک یتسین و یدوبان هجنانچ تسا زیچ کی

 خنسکی و ینعم کی یتسه نوچ و . تسا خنس کی و ینعم کی مه نآ تسا

 یتسه هکتسا حضاو سپ فلتخم یاه خنس هعونتم تادوحوم تاود و تسا

 تاوذ نآ ؛زح تسین اهنآ نیع نوچ و . تسینتادوحوم نآ تاود نیع

 یتاذ ره رارق هک دشاب هدش تاود نآ همیمض جراخ رد هکدوب دهاوخن مه

 و"ددرگ همیمض یتسه اب هک درادن یرارق یتسه لباقم رد و تسا یتسه هب

 رد دنشاب یتسه عبات اه تاذ هکلب دوب دهاوخن یتاذ عبات نایب نیمه هب

 . تابث و رارق

 یجراخ دوحو ماقم رد هجنانج یتاذ جیه میثوگ مود ریدقت رب و
 هاب تسیات تاد نا فک ینامز رد دوشن و درادن یئادح و کاکفنا دوخ

 لایخ و تروص زا یلایخ دوحو و روصت ماقم رد سینجمه دناب مه مودعم

 و  طغاسب زا کیره تاذ تسا نکمم ترورض هب هکنیا اب ددرگن ادح دوخ
 دش ابن املایخ رد یتسه و دوجو تروص لاح ناردو میش امنروصت ارتایکرم

 ارنآ سپ ضایب و داوسب تافتلا مدع اب مینک یم روصت ار مسح الثمهچنانح

 ماقم رد دوب ضایب اب داوس نيع هحنانح و میئامن یم فصتم اهنآ زا یکیس



)۲۳۶( 

 هنوز عمر روت
 تابکرم ای طثاسب زا یزیچ تاذءزجای نیع دوجوو یتسه هلمحلاب

 ییکرم اي طیسب تاذ روصت هبتر نامهرد یدوب نینچ رگا هک دشابن ملاع

 دوجو و یتسه روصت زاربغ الثم بآ روصت تسا یپیدب هکنیا اب دوب روصتم

 رگید و دوجو زا رظن عطق اب بآ روصت یکی دراد روصت ود هک لاح تسا

 . تسا یتسه و دوجو تاذ ریغ بآ تاذ سپ؟دوحو روصت

 نآ مزال ای *زج ای یتاذ نیع یزیچ ره هک مود همدقم تابثا اما و

 نایبب جاتحم سپ ددرگ لصاح زیچ نآ ریغ زا یتسیاب هلاحمال تسین تاذ

 نوچ بآ یدرس و یکبس و تقر و تبوطر هک تسا دوهشم و تسین یدگاز

 اب کاخ تبوطر نکل دنک یمن بسک یرگید زیچ زا تسا بآ تاذ همزال
 مسینک یم روصت هک ار بآ نوچ دوشیم بسک دیشروخ ای بآ زا نیمز یمرگ

 و یکبس و تفاطل و تبوطر یاراد دوخ هک دوشیم روظنم صوصخم یمسج

 تا ذهصوصخم تیمسج سپ تسا نینچ زین روصت زا جراخرد و تسا تدورب

 . دنشاب تاذ نآ مزاول هیقب و تسا بآ

 شتاذ هک زیچ ره میئوگ هروکذم همدقم ود حوضو و توبث زا سپ و

 ارنآهکتسا یببس هب جاتحم نتشاد یتسه رد هتبلاتسا یتسه و دوجو ریغ

 رددشابن دوخ تاذ زا شیئانشور هک زیچ ره هچنانچ دهد دوجو و یتسه

 زیچره جایتحا عفر هک یببس نآ و تسا رونم رینمهب جاتحم یگانشورنتشاد

 دوخریغهب جاتحم نتشاد یتسه رد هک تسا ضحم دوحو دیامن دوجو رد ار

 یتسهینس زا ریغ ینعی دربن هار وا تاذ رد روصت ود هکتهجنیاب تسین
 . دیاین روصت رد شتاذ هنک هچرگا دوشن روصتم یو زا یرگید ینعم

 دشاب عیابط داحتا هک مود ریدقت رب لیلد ریرقت رد رگید بیرقتهب

 هب تاذ نآ رب یخ نآ لباقم ندش ضراع تسا ۳ نیع یزیچ ره:میئوگ

 یسشانشور یکرت نسب تسا لاحم القا عیار تن تاسا تالقتا



)۲۳۷( 

 رکن اب کا تالقتا نیا رف:هک بس ننا ها تسآ لاعم لقف مکهچ:ک ةتشا

 یکیراتهچنانچ و هدشن یئانشور یکیرات هتشگ دوجوم یئانشور و هدش مودعم

 لاصحم زا هتشذگ تسا لاحم یتانشور اب شعامتجا تسا یقاب دوخ لاحب

 هک تسا نیا تسا نکمم هچنآ سپ هدادن خر یبالقنا عامتجا نیا ندوب
 یگانشوریکیراتهن ددرگ کیرات و هتفر یو زا رون نشور و ددرگ نشور کیرات

 ضرفتاذنآ زا شلاوز ضرف یتسیاب دوب یتاذ نیع نتشاد دوجورگآ و.دوش
 القا درک وب اش يضتآ کا گ تسیت نیتچ هکنیآ اب:دهاب لاعم؛تالقتا

 :هدوبفدیصت هی رد (ع)نامما ترضحهچنانچ تسین لا
 اهتانف ناک اهم عانتما رپ و اهقلخ *ادتبان راک اهشم هردقالب "

 ۹ 0 اد عانتمالا یلع تردق 1

 ی تیصخش ار تادوجوم تاوذ زا کیره : مراهچ لیلد
 اه تساوی اس تی نا هی نا
 ضرفرب ۱ یناذ ره تعیبط سفن مزاول زا اه تیصوصخ و
 قسقحم تیصخش ن آ ریغب تعیبط نآ یتسباب تسا تادوجوم نایم کرتشم

 یتاذرگاالثمد درگن ددعتم اه
ی دم

 

 ی زا کره هک تبع نیاز دوقت
 ز ناسنا تعیبط

 داحتاضرف رب نوچ و ۰ دوبیم دیز صخشب رصحنم ناسنا دوجو ملاعرد سپ
 دوش مزال تسا یکی تادوحوم مامت تعیبط « تعیبط رد ملاع طقاسب مامت
 چیههچنانچ و دشابن شیب دوجوم زا صخش کی ینامسج دوحو ملاع رد هک
 تساریغب حانحم تیصخش نتشاد رد هتبلا تسین تعیبط مزال یتیصخش

 دسسح نآ زا هک تسا یدح ار تادوحوم زا کیره : مجنپ لیلد
 دعاززاهک دیآ مزال تسا دوحوم نآ تاد یاضتقم دح نآ رگا دیامنن زواحت
 دش ابهتشاد عانتما و ءابا تس | یو تاذ خنس زا مه دئاز نآ هک دوخ دح زا

 هدبع پاچ ۱۸۱ هبطخ هغالبلا جهنس



)۲۳۸( 

 ریو او تیغ نوع تا د مس ابفک نیس رفسو هک اب یوق»تبا دا عتس دض و

 شیوخ تاذ هدننک دوبان و هدننک درط هک تهح نیا زا دوشن دوجوم ملاع

 نوچ ددرگن دوجوم مه دودحمان و دح یب و تسا ریغ زا هچنانچ و تسا

 دوجو دوخ زا سپ تسین دوخ تاذ زا هک تسا یدحرب فوقوم شدوجو

 . تسا یا هدنهد دوحو هبجاتحم و تشاد دهاوخن

 . میهد یم رارق رگید یلیلد هم دقم ار جایتحا نیا نایب و

 و تاذ رد ای لقع یعطق مکحب یزیچ ره ۰ تسا نيا همدقم نآ و

 زا زن یب اي تساربغ نآ دوحو رب فوقوم و تسا ریغب جاتحم تافص ای

 سافض اب ریه را تا ده ریش نآ هوس ات سنا ماتعمزفا تننا رم
 و تسین دوخ دوجو رد یفاک یثاهنت هب یتاذ وچمه سپ دوب دهاوخن مه
 ابتدسشیزگ زگا ناکدتسیوت اب ناکدتیوگ تاملک الم سا فوم ةبياتمم
 ءافخ و رهح لثم اپنآ تافص و تاموقرم و تاملک نآ تاذ دشابت هدنسب ون

 دوسجو رد سپ دشابن تاملک نآ یکچوک و یگرزب و رصق و لوط اي توص

 سپ تسا ریغ زا زاین یب شتافص اي تاذ رد ای و . دنراد دجوم هب جایتحا

 زاسپ هک شتآ لثم درادن ریغ رب فقوت و تسا یو دوجو رد یفاک شتاذ

 "هم زال یئانشور هک هسوسحم راونا ای تسا نآ یمرگ رد یفاک شتاذ شدوجو
 نیا تاذ هبنال یوب تفخ لک رابع ووخ ههع لو تا راوتا نا تناد

 یزیچره هلمجلاب و درادن مزال یرگید ببس شتاذ زا ریغو تساددع خنس

 هچ « تسا دجوم هب جاتحم دوجو رد تسین دوجوم دشابن یرگید زیچ ات هک

 "دراد مزال دوجو ضیفم طرش نآ زا ریغ هک دشاب شدوجو طرش رگید زیچ نآ

 ماسجا دوجو طرش هک ماسجا ناکم لثم لوا دشاب شدوجو دیفم زیچنامهای

 هموقرم تاملک تروص دجوم هک هدنسیون لثه موم اما دوو دیفم هن تسا

 . تسا ترامع تروص دجوم هک یئانب ای اگتسا

 . میئوگ حضاو همدقم نیا نایب زا سپ و
 نیا تین اتو عسخ ملاع یه ناف ی وب



)۲۳۹( 

 دندوبندوحوم دوبن ینامسح ملاع ءاضفرگا تاینامسحو ماسح اهیلکهک تسا

 فن ی
 اهنآ دوحو ضیفم هک مه ملاع یاضف تسین اهنآ دوجو رد یفاک اهنآ تاذ
 :م) ۳ ساتن یر ناو ناز از فوم یو اوت تب
 1 بکرم هن دوب دهآوخ فرص دوحو و ضحم تایح هتبلا ببس نآ و دشاب

 هیون ید نایب نیا 1 و و هم
 " ینغلا وه هللاو هللا یا ءارقفلا متنا ساتلااه اب فکر اب

 تایح هتبلا تسا تادوحو ضیفم نوج لاعتم یقح سدقم تاد هک دوشیم
 دادهب هک اهنآ دوحو و دنفرص ریقف قلخ تاذ و تسا ضحم ءانغ و فرص
 یا بنا تو ام رمان کیت

 تاون ملاح اوج زار توس ره هک تب نی مالک هضالخاو
 هکلبهفلنخم تاوذ و یدشن دودحم هنرگو تسین ضحم یتسهنأمه هدودحم

 خسنس کی و تقیقح کی*دوحو و یتسه دش رهاظ هک یتشگن تفای هد دعتم

 راثآردفالتخا وگدربذین ددعت و فالتخا دوخ تاذب هناگی تقیقح و تسا
 نیازا « درادن هفلتخم ضراوع و راثآ هناگی تقیقح هک یدوبن مه ضراوع و
 ودنتاذسفن زا یشان و تاذ یاه هولح تاد راتآ و هیناذ ضراوع هک تهح

 شنا حضاو هکنیا اب دوب لاحم بالقنا شیانف هک دشیمن یناف یزیچ چیه

 هضحم تاوذ و دوش دیدپ هد ام رد یرگید تروص و ددرگ یناف یتروص ره
 تاوذ هک دش حضاو و رهاظ هچ .دوب فرص مودعم هنرگو تسین زین یتسهیب
 یتیهام و تاذ مزال اي تاد *زح دوحو و دنشابن دوحو نیع تادوحوم

 تاوذ رارق و یتسه و تسا موزلم عبتب شدوحو یدوحوم ره مزالو تسین
 کور یو

 رارقربواجب یتسه و دوحو هب هک تسا یتاوذ زا ترابع ملاع سپ

 ۱ ۵ هیآ رطاف هروس -۵۰



)۲۴۰( 

 و دامن دیدپ هدوب دوبان هک یمالک و دیوگ نخس یناسنا هچنانچ و تسا

 دسنیآ دوجو هب اه تکرح زا هک یتعانص تروص ره و یتکرح ره نینچمه

 رسیت تاقارشا و اهرون ملاع تادوجوم *هیلک دیدرگ دیدپ و هدوب مودعم

 تساتادوجوم تادوجو ینعی راونا ضیفم و ءدبم و لصا هک دنشاب یقیقح

 . تسا رارق رب راونا ؛دبم نآ یلجت و شیاتهب دوجو راونا نآ و

 رد تریصب بحاص هچنانچ :میقوگ دوصقم حاضیا دیزم تنه زا زاب

 شرف [ تاک فی هی آرقج لو دم همی انا لب ی دوجو ملاع

 هدش دیدپیتأیندعم لزان بیغ ملاع زا طثاسب رب هدراو یاه تروصب دوجو
 اما بانگ ی اضو اولا ونقل یا او ساسا اسع تابش و و شش

 مکه انا ویخ و تشا تانایت تيم اهدا وساسآ هما

 اون زا و ثداوح "هیلک هلمجلاب و هصوصخم حاوراو یوقاب هیرحبو هیرب

 نی ۱ تلدبت وقف دهن روش معاد دوشیم و هدش دیدپ ینامسج ملاع رد هک

 «هدوبنقیاقح نآ داوم رد هجو چیه هب اهنآ راثآ و هیضرع و هیرهوج قباقح

 و نوکتم درس یاوه زا هک یبآ ای دوشیم لصاح کشخ بوچ زا هک یشتآ

 بدو, رکشهقطش هک ین اوصح و تشک تفت ات ی

 و رام و شوم لثم کاخ ز زا هنوکم تاناویح رد هچنانچ ددرگ دیدپ کاخ ز

 نو تسا مولعم و دوهشم هیرحب و هیرب هدلوتم تاناویح ریاس

 هما رَع ضایف ءدبم ار اهتروص نیا هک هتشاد ارنآ هوق هچرگا هدوبن اهنآ
 یاهبوچ زا هک یرایسب یاه شت :تآ هک تسا یپیدب و دیامرف اطع دوم نآ هب

 رادقمرههدننک شوماخ و دوبان هک ناراب و فربرپ درس یاوهرد تخسکشخ

 نآ جراخ زا دوشیم نوکتم دشاب قرفتم اوه نآ رد هک تسا یئاه شتآ زا

 تا تاه هوقرگید نتورک دیو لماح ابو یافت وفوم ایی
 داومردهک تسین یزیچ تسا ناسنا و تاناویح هیلک رد هک هیرکف و هکرم و
 هلصاح یاهتعیبط تمامت هچنانچ تسین داوم نآ خنس زا و دوش تفای اهنآ

 تابیکرت ماسقا لوصح زا سپ و هدوبن داوم رد زین اهنآ راثآ و تابکرم رد



)۲۳۴۱۱( 

 .هدیدرگ دوحوم و هدش ثداح رانآ و عیابط نآ

 تایئرمرد هلصاح هیعون یاهنروص و عیابط ثودح الوا هلمجلاب و

 اهنآ حاورا و هیناسنا و هیناویح سوفن یاههوق و هیناویح و هیتابن و هیندعم

 یسیعیک روش رفاه نیم عام و ماطتاب سس اتو . تسا ینادحو

 رد دفان شتردق و ملع هک تسا یمیکح رداق بترمب حانحم لقع ترورضب

 تایکرم مومع نوچ و دشاب اهنآ لکرب مکاح و مّلاع تادوحوم تارذ مامت

 زا ین 2 تایکرم و طثاسب هک دوشیم هدهاشم نایعلاب و دنطثاسب زا

 اکو ار نوش تی هیوخ ترک هم اتم زن اسوب یتق دم و
 هدسپدش ترارح هفداصمب بآ دوشیم هضافا اهنآرب یرگید تروص و هدومن

 ترارح رد اوه و دوشیم بآ دیدش یامرس هفد اصمب اوه و دوشیم اوه

 رد شنآ و ددرک یم هدنزوس فرص شنآب لدبم شتآ یاهرونت و هدیدش

 دوش ینافهرخالاب تایکرم ماسقا مامت دوشیم یناف و ثداح هقرتحم ماسحا
 تداحو دراوداوم نآرب کاخ تروص و لئاز داوم و طئاسب زا اهنآ تروص و

 :ک هییتات یا مه الف اویتکاوک او دو تاک راکت وتو
 سپدی درگ حضاو و تباث هقباس یاهلیلدب رثّوم هب ناشتحاح و اهنآ ثودح

 مناصدوحو و رثوم هب ملاع جایتحا رد هپبش و ار یروعش اب ناسنا جیه

 هک دیامن یم هدهاشم تریصب هدیدب و دوب دهاوخن نوکم ردقم میگح

 د درگ عب دبیتروص لباق هک هد امره رب یقیقح رون تاقارشا, ینعی دوحو ضیف

 درکگاش تقایل بتارم زا هصاخ هبترم لوصح عقوم رد ملعم هک یتاملک لثم

 و دوش دراو هدام نآرب دیامن یم اقلا یورب شدادعتسا هحرد بسحرب
 یبجاح دوحو هب و ددرگ دوبان یو مالک ملکتم داحیا عاطقناهب هک روطنامه
 هچنانچ دوش کیرات لباقم مسح نآ تسوا لباقم رد هچنآ و دیشروخ هنایم

 سپ دوش دوبات و تسین ملاع ددرگ کاس) ینآ ضایف ءدبم زا دوجو ضیف
 .تسا مزال ملاع ءاقب رد ضیف ماود

 سک همه دوحووت دوجو لظ یا سک همه دوس هیامرس وت دوح یا



)۲۴۲( 

 سک همه دوبن و دوب دوش مولعم دسرن ملاع هب هظحل کیوت ضیف رگ
 دراد هدنیوگ تالامک و تادارم زا فشک هیظفل تاملک هچنانچ و

 وتسا ملاع رونم *دبم هنیآ و یکاح زین اه هدام رد هعبطنم یاهتروص شوقن

 و مسلع و تردق هنیآ یدوجوم ره رد هعطاس هیدوجو تاقارشا و اهرون نیا
 یئایربک برج یو لامح

9 ِِ 

 ناپنپ جنگ ینیبب ادیپ ات هک ۳ ی

 نابات رسم یو رد هرد کیره هب نادیاهنیئآ رسب رس ار ناهح

 ناسناح یور یازفناح لامج نایپنپ هرذ ره یهدرپ ریزب
 1 (مولعم رد الا هلزتت ام و هنئازخ اندن الا * يش نم ام و (

 راونا *دبم لاثم یب لامح تایلجت و هی یو تر  ک

 مسشچ هلئاز تاوذ هب هجوت و هینوک تادوجوم تانییعت و"دنرادن هیدوجو

 طابترا زا و هدش هیوتعم راون نر باجح و هدومن رپ ار اهنآ لد

 یاه رون هک تسا کا اهنآ 1 هدیزرو تلفغ طیحم *دبمب تادوجوم

 1: ی سو یر رب نوک لس توس ات

 هشتشگ لفاغ و بوححم تسا ناولا نی اب نم هکیرون لصا زا و دشاب یزیس

 هار زا سس نياو ۲ * یلطانا مه کیلوا لا من لب ماعنالاک کتلوا "
 ساسایبارتانیعت و تاودهک دراذگیمن هیناطبش سواسو و هداتفارود تفرعم

 یاریشا یتسنآ رخ اف نوت ار سا وه کییعنا هو تیپ تبادل اب لط اب

 . دناد تادوجو هدنهد زا یئاطع یتسه و یقیفحرین

 شرادب د مرحردیربب هر یکش یب یوش رود اوه و سفن هسوسو زارگا

 هبعکبفاوط نایعادو تقیقح هار نایچراح یاهدایرف انایحا رگا و

 باوخ زا ار مدرم هتسد نیا ایلوا و *ایبنا شخب حور یادن ینعی تفرعم

 ۲۱ هیآ رحح هروس -۱

 ۱۷٩ هیآ فارعا هروس -۲



۲۴۲۳۱ 

 زا طقف دنیآرب تفرعم لیصحت ماقمرد و دیامن رایشه و هاگآ یکدنا تلفغ

 اهنآرد هک یحلاصم و مکج و ناشضراوع و تالاح لدبت و تادوجوم تافص

 ییاه هسوسو یرکف ره رد هک یرایسب هیرکف تامحز کی هب دوش یم هدهاشم

 قیرط رد یلماک فراع داشرا و روتسدب نوچ دیآ شیپ همهاو هوق تاءاقلاب

 یتفرعم دناوتن تسا مزال هچنانچ ار سواسو نآ عفد و هدومنن ریس رکفت

 دوش لئاز یکیکشت رتمک و هپبش کدناب هک دنک لصاح خسار ریغ

 ناتج یور دشارخیم قمعت رد ناد مسخز رپ نخان دب ترکف

 تسسیرگ وا قارف زا هم خر هک تسیرفاک خر نینچ رب نخان مخز

 و تسا دوجو رون زا ولمم شدوپش هدید هک ار ققحم صخش نکل

 تافآ رثا نابغ یگمش حورهک دنیب مور یی یق اهم لفم ار تادوع و او

 ار راوسنا نآ همه و هدیبات اهنآرب راونا عبنم زا هک تسا هیدوجو هیرون

 رد یییر و هپبش ینامز چیه دناد نایاپ یب رون رحب زا هلصاو تاقارشا

 . ددرگن عقاو شتفرعم رد هسوسو و دباین هار شبلق

 تسادوجورون رب هرظن نیتسخن تسا دوهش تدحو زا هکار ققحم
 تککش ام :دومرف هک تسا روئأم ( م) هايلوا هاش ترضح زا هچنانچ

 تاذ روش مار هی دوجو راون :ا همه تینارون نوچ و "" " هتیارذم قحلا یف

 ۱۳۰ ضرالاو تاومسلا ون لا :هدومرفدیجمنآرقرد هچنانچ دنیب یمتح

 ۱۵ یرتلاتختام و امهنْیب ام و ضرالا یفام و تاومَسلا یفام هل ):هدومرف و
 وه " . تسا دراو قیلئاج باوج نمض رد یفاک لوصا 2 3 دن

 فت ؛يش لک روت و ی لک ةايح

 و رو

 هتیرا ذم:ترابع نیااب ۱۸۴ هرامش تمکح هغالبلا جهن 9

 ۱ ۳۵ هیآ رون 9
 ۶ هیآ هط هروس -۵

 ۱۳۰/۱ یفاک -۶



(۲۴۴) 
 سس سس سس

 7 نش ی قولخملاو قلاخلا یی سل ۱ :رگید تب دح رد و
 تل[ تب تا یو اب اهل ی 0: : هدومرف هغالبلا جهن
 . تسارترهاظزیچرهزا یو دوهش تفرعم رظن رد لاعتم قح ۲۰ اهمکاح
 دید ادخ لوا دید هک یزیچ ره ز دید افص رون تفرعم زک یلد

 دسق و الا ات یار ام ": تسا هدیسر نایقتم یالوم را هچب اچ
 سواط نبدیس موحرم هچنانچ هفرع زور ءاعد رد و ِ "هلبق هللا تیر
 تسا دراو ( ع ) *ادهشلا دیس ترضح زا هدومرف لقن لابق) رد هارث باط
 ای نأاوطالا تالقنت و رثالا فالتخاب ٌتملع یهلا "
 ۲۰ "هم یف کلهُجاال یتخ * ی لک یف یلا فر
 ار وت منک اشامت هدید بی رازه دص اب

 کی رقتفم هدوجو یف وه اعپ کیلع لدتسِی فیک ": هدومرف زاب و
 . موم و نم

 تب یتم کل رها وه نوک یتع کل شیلا روهظلا نم کر نوکیا
 م و و حس پس

 یتلایه راثالا نوکت یتح تدعِب یتم و کیلع لذی لیلد یا جاتخت یتح

 دم ترسخ و ًابیقر اهیلع لازتالو کارتال ی هه تب تم کلا لصوت

 7 ۱" یمت کیش نی تل
 سن نم رهظا روهظلا یف ره الو ورا ورق نیت

 یاراد ملاع رد هچره هکتسین هپبش ار تریصب اب صخش هلمجلاب
 تسینریغب جاتحم هچنآ و تسا ریغب جاتحم دوجو رد دوجو ریغ تسا یتاد

 ۱۱۴ /۱ یفاک -۲

 هدبع پاچ ۱۸۰ هبطخ هغالبلا جپن -۸

98- 

 ۳۴۸ ص لابقا ۰

 . اهیلع (لخکارتال)لازتالنیع ۰ ترابع نیااب ۳۴۹ص لابقا -۱



)۲۴۵( 

 تسافرص رون و یقیقح تایح ضحم نامه هک تسا لاعتم قح سدقم تاد

 یلولعمره هچ دریگ ریغ زا تایح هک تسا لاحم تستایح و روننیع نوچو
 نبع هک یدنوادخ سدقم تاذ و تسا دوجو و تایح رد تلعب شجایتحا

 دادسسب یو یتسه تسه هچره و دوب دهاوخن یتلع لوله تسا تایح

 لا تا دا عن و تشوآ تا دب رصتم .یقیقخ یتمههک تن انواع

 . تسا زاجملا و ضرعلاب

 هسک تسا هدیسر هلآو هیلع هللا یلص لوسر ترضح زا هچنانج
 :دیبل ةملک رعاش الا ملک قد " ؛ دوم رف

 :) نم نیا دن ناد نیب ۱۲ لطایهللا اطتاب ی "رک الا
 . تسا تادوجوم و تادوجو مامت

 مود لصف
 مسسق چیه ار تیدحا تاذ هک دش مولعم هروطسم تانایب زا

 هک دوب یمن رون فرص هنرگو دوجو و تیهام زا بیکرت یتح تسینیبیکرت

 تقیقحنآوزیچ نآ هیتاذ بتارم زا هک *هبترم ره هک تسا نآ زیچره فرص
 هنرگو دشاب یلاخ و ادح تساتقیقح نآ ریغ هچ ره زا ودشاب اراد تسا
 بستارم زا هبترم ره هک تسا نآ فرص دوجو سپ دشابن تقیقح نآ فرص
 دشاب ولخ صقن و مدع بتارم زا هبترم ره زا و دشاب اراد ار دوجو هیتاذ
 .طیسبرونوفرص یتسه هن دوب تملظ و رون و مدع و دوجو زا بکرم هنرگو

 موس لصف
 نیا زا تسا یلزا و میدق تسا قح تاذ هک هسدقم هیرون تقیفح

 هب تسا تقیقح بالقنا یو یتسین تسا رون فرص و طیسب نوچ هک تهپج

 . برعلا اهّتلاق هملک قدصا : ترابعنیااب۴۵ ص هعیرشلاحابصم - ۲



)۲۴۶( 

 . دش روکذم همدقم رد هچنانچ تسا لاحم بالقنا نیا و تاذ مامت

 مراهچ لصف
 دهاوخ یم بحوم د دعت هک تسا هناگی و دحاو هیلزا تقیقح نآ

 تایهام ینعی رگید قعاقح یلب تسا یکی دوخ تاذ رد یتقیقح ره هنرگو

 دجومد اجیا هب و دنرادن یتسه و دوجو دوخ زا نوچ دندوجو ریغهک *ایشا
 هملک کیهچنانچ دنشاب هتشاد هد دعتم دارفآ هک دوشیم دنوشیم تشهافتآ

 لوا دوجو ریغ شمود دوجو و دوش هتشون ای هتفگ ررکم تسا نکمم تاملک زا

 . د وش

 هب دوحو تقفیقح تبصخش و دومن نآ هب هراشا دوشیمن ه دشن دوجحوم یزیچ

 نوچ و تسا تقیقح نآ سفن ئ 3

 شات نارا

 دشابتدحو یضتقم دوخ تاذ رد رگا دوجو تقیقح . موس لیلد

 یو زا دحاو دشاب ترثک یضتقم رگا و دوشیمن فلتخم تاذ یاضتقم هتبلا
 دوخته یک قانع دعا نوشت ات

 تا ات یوعو زلف فرم که کوبا هه کا یراق لی

 دودحموصقأن یگمه سپ دندوب یرگید لباقم کیره و دوب یرگید هیدوجو

 دوجو زا دندوب بکرم کیره دوب ددعتم ءادبم رگا ۰ مجنپ لیلد

 یکردرع وب کنره نام اطانم هکزگید هوس و درب اهنآ کارتمال امناتهک
 . دش دهاوخن دوجوم دوشن مهارف شیازحا اتو تسا دوجولا نکمم



)۲۴۷( 

 تینادحوو تیلزا و تطاسبو رونتقیقح تیقدبم هروکذم تانایبزا

 هک تسا نیا سدقم تادذ نآ تینادحو زا دارم و دیذرگ حضاو تقیقح نآ

 یریظن چیه و تسا دحاو صخش و اتکی و هناکی تقیقح هیلزا تایح تقیقح

 زا یقارشا!تسا هناگی تاذ نآ ریغ یدوجو ره و دشابن ارو یلباقم و

 دوجوم جچسسیه و تسوا تاضویف زا یی زنتاحد ر زا یضقر ونتافا تار

 تادوجومهیلک دوجوو تیثیشهکلب دشابن یلزا تاذ نآ ریغ دوجورد لقتسم

 وه و " :تسادراویفاکلوص اردهچنانچ تسا دوجو شی امن و ضرعلاب هنکمم
 و تیک لفتشم دوو دوو ملات ی ۲ ۰ هیتسلا ههیقحب یتلا
 زایدرفهک تسینیتقیقح چیه و دنک یمن داجیا اردوخ لثم لاعتم دنوادخ

 یاضتقم هک تسا نیا تهجب دشاب نآ زا رگید یدرف تّلع تقیقح نآ
 درف کی رد مو یا تسا روط کی دارفا مامت رد تقیقح

 یقیقح دوجو کی هکلب دشاب تیلولعم یضتقم رگید رد و تیلع یضتقم

 رسئا هچنانچ دنشاب یرثا دوجو و دوجو راثآ تادوجو یقاب و تسا یلزا

 و ؛ رگید یباتفآ و یشتآ هن تسا رون و ترارح باتفآ رثا و ترارح شتآ

 یوزر تا

 یدرسوتبوطر بوچ لثم قارتحا لباق مسج رد شتآ ترارح یلب
 و یفحآ تعیبط دورو تونس نر قنآدرک یم ایست ار هد امو:قنک یمقفک ار
 دراد دوخ تلع اب یلولعم ره هک تسا یتبس بسانم لولعم ندوب شی امن نیمه

 دوش زیچ ره تاع نو گور ی نیا سیا و
 و راشف نيا دهدیم راشف ار یراشف لباق هک یتردق و توق اب تیز ات

 ۲ رنا رگیدکب اب مامضنا و عامتجاب مسج نآ ءازجا تکرح ینعی ندرشف

 .*یش هنا : ترابع نیا اب ۸۳/۱ یفاک -۳



)۲۴۸( 

 و رسشا زین هدنهد تکرح و راشف ناتشگنا تکرح هکلب تسا تردق و توق
 . رگید یتردق هن تسنردق نآ شیامن

 رون ۲۲ "یزالاو تاوعسلاروت هللا " هک تسا نیا دوصقم هلمجلاب
 تادوجو یقاب تسا لاعتم قح سدقم تاذ نامه یقیقح دوجو و یقیفح
 یا دنورعو تفقس زازیس ایم آهک دوق من افک هجرکا هد زوتعم نوع
 ی نویی و و یا ءادبم هب تبسن

 ها ته دیس او اکیا ی اه یی ور
 تسا ناتسکرتبیوریموتهک هر نیک نا یا هبعکب یسرن زگره

 لپس وتدزنهدم صخش ببسنیز لهجز یرادنپ صخش وت ار هیاس

 دید شابردلد و دید یفکوچ سح دی دشاقنع نأحو دید ده ده مشچ

 هنوگچسپ بت دود یا تورج نآاگ ذوق نت مهنیا زا سپ و تسا

 مکن لق ٍدنتایح ی هثداح هددعتم تادوجو نیا

 "بر کس یلذ ادادنا هل نولعجت و نیموی یف ضرالا قلخ یذلاب نورفکت
 اه نیز مش کر وخت دوجو تقیقح هک تسا نيا حیرص قح و ۵ " نیملاعلا

 یسلزا طیحم صخش کی نآ زی و یش هلثمک یو " تسین شیب

 زا نیت یو و مینآ ابو قه هکسهن تو
 یکبستیاغ تهج زا و قرفتم یئاوه رد هک یتارذ هچنانچ و یقیقح یتسه

 یرادهاگنب و دنوش لزان نیمز هب و دنفاکشب اراوهمجح دنناوتننزوتفخ و
 طقفودنرادن ار دوخ کاسما هوق چیه تارذ نآ دوخ دنا هدنام اضف رد اوه

 یرادهاگنهبهنکمم تادوجوم هیلک نینچمه دنرارقرب اضف رد اوه یرادهاگنب

 ۳۵ هیآ رون هرون -۴
 ٩ هیآ تلصف هروس -۵

 ۱۱ هیآ یروش هروس ۶



)۲۴۹( 

 اهنآ دوخ هب یگئاقب و دنرارفرب و یقاب شین های اهن نت ی

 ۹ یاب کام هاق رد لفتسم هک هد داد

 و از نتل و الوزت نآ رالاو تاونسلا کی هلن

 ۲۲" اروقعن میلح ناک ها هدغب نم دحا نم
 اد یک که میظعلا یلعلا هللاپ و

 و ی ۳ مت متن صف

 9 دحلاف " ۱ شفا ته رد

 هسسم وال هتف ای رک ۵ بس :هجت انج نتعاد دح هک ۴۳ " بو مون یو

 نت | تاج و

 هطاحا و دباین رد یلقع چیه !ر لاعتم قح هسدقم هطیسب تقیقح
 تینیع نیع و تیحراخ ضحم راگدرورپ هزنم تاذ هک تهح نیا زا دیامنن

 دوشیم لقعت هک زیچ ره و تسا فرص رون و ضحم تایح و تسا تینایع و

 نآلتم و تسا یتسه نآ دح هک دراد یتسه و دوجو ربغ یتیهام و یتاذ
 ها تو شم ار آ هک هک ی تاسیآ توت نهاد نزن ام ار دیر اش تیهاپ

 هحماسم مه نهذ رد دوجومب ریبعت و دنمان ینهذ دوجوم و دنیوگ زیچ
 رثا هک یفیعض دوجو هب هک تسا نیا دارم و تسین یزیچ فرظ نهذ تسا
 یتیها را سا تی سهم تا کا ی دوجوم درادن ۳
 ناهذار د یهاگ و جراخ رد یهاگ ددرگ دوجوم دوجو ودب دح نآ هک تسین

 ۴۱ هیآ رطاف هروس ۷

 مر شی اه



 سی سو سس ها جابر تب ترس ترا سس ( ۲۵۰)

 و 7م ةيثام کل ملت مو کنه یف گرم لو گیرد یف "

 ۳۹ ًاسناجم ةقلتحملا ءایالل نوکتف هیهام و
 ار ماد تسا تسد هشیمه اجناک رنیگزاب ماد دوشنسک راکش اقنع

 نفس دف اعتکاف یو یا ی
 . دنلاتمیب لامج ن ۳ لد مشچب نیخماش نیفراع یلب

 قسناقحی بولقلا هفرعت نکلَو راظبالا هدهاْباویعلا هاوتال "
 ۲۶ " نامیالا
 یوج رگد مشچ یو رهب زا ورب یور نآ رون بات تسین ار درخ

 دزوسسب رپ و لاب هلمج ار درخ دزوسب رپ ار کلم وا رون هچ
 کد ساک آریا هک کا من اطراف تست
 رونا تاسف هناخ نورد رواک دوس و نینافرکت ات عناوم

 تسا یسیانشآ نتنگهنگیبدوخز را رمز ام یکم اش
2 

 هوشجولا تنع و املع هب نوطیحی 7 "هدومرف دیجم ن نآرق رد

 برق ْنحن و مک نیا رکموقو ۵ مویقلا یحلل و 731 و هم م ۵ ۴ ۱ " 0
 هو

 الا میسر ءاقل نم قیرم یف مهن) الا ": هدومرف و۳۳۳ "دیرولا لبح نم هی

 دزراذت از "ةيهامو" هلمح یلو ۱۰۶ ص سوواط نبا تاوعدلا حپم -9

 رصتخم فالتخا اب ٩۷/۱ یفاک ۲۰

 ۱۱۱ هیآ هط هروس ۱

 ۴ هیآ دیدح هروس -۲

 ۱۶ هیآ ق هروس ۳

 ۵۴ هیآ تلصف هروس ۴۲



)۲۵۱( 

 و

 : هدومرف هغالبلا جهن 9

 نیفتهب ناسا هک تا نیا ییلفهویشزآ یاری ۰ ۲ اهنکاغ اهیلا اهم ۳۲۵ ۰

 تاذ هسچنانچ : دح نودب اب و تروص نودب دبايب ار یتقیقح دوخ تاذ

 یریس و یگنشت و یگنسرگ دنک یم کارد! تروص نودب اردوخ تافص و دوخ

 دنکیم کرد ار توادع و یتسود و فعض و تردق و حرف و سرت و یباریس ای

 ترسضح زا هک یتاجانم رد و « دیامن فصو اراپنآ دناوتن یتروصب نکل

 29 4 تفت ی ۳ نویدیس دا دافعلا هاو بانک رذ:هچناتخ

 کیلار اهرظن ءایضب انبول اصن و کیلا عاطقنالا لامک یل به یهلار"
 رسصت و ةمظعلا ندتم یلا لصتف رونلا ٌبْجح بولقْنا راس قرخت یتح

 ِ "کسذق زعب هقلعم انخ اورآ ف ی سر و ۱ و ۸

 نسیع تسا یدنوادخ تاذ نیع هک رون و تأایح هسدقم تقیقح

 تسانیآشپجو « تسا ملع نیع هکنیا اما تسا هیناذ هدارا و تردق و ملع

 دوجو نآ هنیآ و شیامن و دنشاب دوجو نآ زا یوترپ تادوجو مامت نوچ هک
 نآ مامت لصا دوهپش دیامرف یم هک دوخ تاذ دوپش سپ دنطیحم یقیقح

 ندوب شسیامن هک دوش هتسناد نکل « تسا هدومرف دوخ تاذب ار تادوجو

 ره هک تایهام و دودح زا رظن عطق اب تسا اهنآ دوجوتهمح زا تادوجوم

 وتایهام اماو دراد هیلزا هدارا و ملع و تردق و دوجورب تلالد یدوحو

 و مون وبرشو لکا و یناسنا هینامسج یاوق و مسج لثم اهنآ مزاول و راثآ
 و درادن سدقم تاذ نآ زا شیامن و تیتارم هجو چیه هب یو تالاح راس

 میس مع مچ

 منتما اهسو اب "۱۸۰ هبطخ هغالبلا جپن ۳۵

 هینابعش تاسف ۴۸ صیسلجم همالع داعملا داز ۶



)۲۵۲( 
 ۳۳۳ اپپصپصپصپصصسسس_س»جججحس۰ب۰پبجصج)

 ات اوایل امک ها دو زا یی
 یلولعم ره: میئوگ نیهتلا یلامک یتناذ ملع تیاتسا نک رگی دنایبهب و

 نآ دوسجو هیئاضتقا تاهج مامت عماج هک دوخ تلع « اضتقا هبترم رد ات
 صوصخبلولسنآرودص هنرگو دوشن رداص یو زا ددرگن نیعتم تسا لولعم
 هک ار یمالک ناسنا الثم تسا لاحم و حجرمالب حیجرت رگید یلولعم ریف
 دوشن نیعتم مالک نآ صوصخ ملکتم هدارا و تردق هبترم رد ات دیوگ یم
 هیلزا تردق هبترم رد بیترتلا یلع هضافم تادوجو هیلک سپ ددرگن رداص
 بان ۳۷ یا گیم و قم لب" تسایووتوس تسا سدقم تاذ تطاسب و تدحو بسانم هک یروطب تسا تاذ نیع هک
 یی دب و تسایوطنمو یوطم وا تردق هبترم رد هدنسیون ملق تکرح دوجو

 تسسا صوصخم ملقب مئاق هک هدنسیون زا رداص تکرح دوجو نیا هک تسا
 زا شرودص ههج زا هکلب تسین هدنسیون تردق هبترم رد تیصوصخ نیاب

 تردق مأقم بسانم هکیروط و طیحم طیسب یعمج دوجو هب و هدنسیون تردق

 و ریظنت هجوب نایب نیا و تسا نآ تردق هبترمرد ققحتم تسا هدنسیون

 کردوتسا یگرزب قرف لتمم و لاثم نایم و تسا مهفب دوصقم ندرککی دزن
 ننکرف دا دعتسا :بسخرب تسا یبلق دوهش هب اهن آکاردا هک یبلاطق عفاو
 دممیپلا قیفوت هب تانایب نیا و تسا نانم دنوادخ ترضح زا ضئاف رونب
 میقتسم طارص یلا ای نم یدهی هللاو تسا قاوشآ جیهم و

 5 یا سا ساب تا یرخع ناگوار اه و

 یدنوادخ ضایف تاذ نوچ و تسا دوجو ءاطعا و داجیا رب رادتقا تردق
 تسادوجومو دوج ورهرب تر دق نیعشس دقم تاذ سپ تسایدوحورونره قرشم

 نیا وب اش ترم نییف دین زا هیات و
 و هایح زا تسا هدودحم ریغ لایک می سه تاذ نوچ هک تسا تهح

 ۱۰۴ هیآ کلم هروس -۷



)۲۵۳( 

 مس

 ارتال امک نآ هب بح سپ تسا تالامک نادهاش دوخ تاذب و تردق و ملع

 تال امک مر ره اظم مامتب 1 دراد دوخ هیتاذ تالامکب تحانوج و دراد

 نکل دهاوخ یم اردوخ تال امک روهظ و دراد دنشاب تالامک نآ تاشی امن هک

 مسلاع رب هقباس بتارم رد تسادوجو سفن تیتآرم تهج زا تیبوبحم نیا

 9 رافک هب تبسن هقحال بتارم رد تیضوغبم اب تافانم و داسف و نایصع

 دسشابن مه هیتاذ هبترم رد قاقش و نایصع نوت یاب وا اف
 سی و قح رد هچنأانچ تسا یراس مه ینامسج ۳۹ ملاع رد تیبوبحم

 ۳ ۱" ی 4
 و تردق و ملع هب ار یدوجو ره نوچ و هنوبحی و مهبجی ":هدومرف

 , ورم 9و بم و ۵

 ی و ک دحا *اشیام لی هاشیام 1۹ بید لاو

 و ةنملا و دمحلا هلل و قاروالا هذه یف همسر تدرآ ام رخآ اذه و
 لاوش رهش نم نیرشعلاو سداسلا یف غارفلا عقو دق و ریخ لکل قفوملا وه
 نسسح دمحم نبدمحا ینافلا رث ادلا دبعلا انا و ۲ هما روقتت نم

 دعویذلادلخل اهنجلا یف نیرهاطلا هئایلوا عم یلاعت هللا هرشح ینایتشالا

 . نیرهاطلا هلآ و دنحمب نیما ٌمهللا نوقتملا

 ۰۰۰۰۰ة0ةقق0ق٩0ق9»)پص»-پص»ص»-»»__»_ِ_ِ_ِ_ِ_ِِِ#»ِ»»حسحسسچسصسصسصسصیبپسصیصپیپییسیپیپ۱۳۳

 ۵۴ هیآ هدئام هروس -۸



 نج ۶۲ د
 ه

 دی و



 تباثلوف



 یسسناوج رد ار هلاسر نيا فلوم

 داتفهدودح ینعی (لاس نامهرد و هتشاگن

 لبقلاس دنچ و هدش یگنس پاچ لبق لاس

 رویناشوک یاقآ طسوت یرتهب زرط هب مه

 . تسا هدش ماجنا نآ مود پاچ

 ردتیاور تسیبودص دودح فلوم

 پاچ رد هک هدومرف لقن باتک نیا هیشاح

 را دوا توی ما ها, ینات فا وا

 باتک همیمض ثیداحا همجرت اب مود پاچ

 رکذت همدقم رد هک روطن امه ام و دش پاچ

 هینافاذخ یا لاو شیوا نا می

 یسبرع یاه هلاسر اب و میدروآ باسح هب

 تفه) مات هم هدنیآرد (دخ تس اوخب ناشیا



 تباث لوق هلاسر

 مر ۱

 دورد و تسوا زا اهیتسه "همه هک ار زیزع دنوادخ رم شیاتس
 ناربمغیپ متاخ ترضح ًاصوصخ شا هتسیاش ناگدنب کاپ ناور راثن رامشیب
 . شراهطا لآ و هلآو هیلع هللا یلص هللادبع نیدمحم

 یلاعت هللا سدق ینایتشآ نسح دمحم نیدمحا دیوک نینچ دعب و

 تناید لوصا رد نشور تسا یتانایب و هداس تسایتاملک نی ا:هیکزلا هحور

 هک تسا دما دوش هظحالم فاصنا رظنب هجنانج رصتخم نقتم یاهلیلدب
 هانی نم یدهمب "هل او دی امن دای ریخ یاعدب ار فلوم و ددرگ 2و و

 میقتسم طارص يلا

 تسا لصو دنچ و لصا جنپ رب لمتشم هلاسر و



)۲۶۰( 

 ثداوح نیا لوصح رد تیافک یدابم و داوم نآ سفن هک تسامولعم مهنیا
 هد سا تار رانا آ افتد اخرین تیصتتن امت

 دشاب هدش مهارف اهنآ عامتجا زا ات هک هدوبن یدابم و داوم نآ رد هجوچیه

 نیانآببس هب هکتسا هثداح روما نیا یارب هچنآ هک تسا مزال یئثدبم سپ

 هتفای *هصوصخم تیوه و دنا هدش یدابم و داوم نآ سفن زا زاتمم ثداوح
 ۱ : قنات اهن

 تسا یگاهلولس و ءازجا اهرذب و فطل رد + هک دوشیم هتفگ هچنآ و
 زا و هدسش ددعتم نآ زا سپ دنبای هتج مظی و هدومن اذغ بذحج اپنیا هک

 ۳ مظنم یصاخ لکش اپنآ بیکرت

 مسیتوگ نکل مینک یمن ار بلطم نيا راکنا ام هک تسا نیا شباوج
 هافاذطت زا یک مات اه یا تسویه نیافک

۷ 

 زا یدسح و هفلتخم تافصنیازایاهجرد دنوش داوم و روذب و فطن هکنیا زا

 هک دور یمن نامگ ؟هدش یم هدهاشم و هدوب تایکرم رد هتباث یادت نیا

 ممه نیا و دیامن لوصا نیا تطاسب یوعد هکنیا اب دیامن یوعد ني با یسک

 هضافا؛دبم زا یدیدج یرهوج رما کی تابکرم رد رگا هک تسا نشور و رهاظ

 ءازجا زا مادکره رد یتسیاب سپ دشاب اهنآ ءهصاخ راثآ عبنم هک دوشن

 دوش تفای راثآ نآ عومجم زا ات دشاب هصاخ راثآ نآ زا هلمجلا یف یدابم و
 هکر دموهکرحم یاوق هوجو اهنآ هلمج زا هک تابکرم *هصاخ راثآهک تسادیپ و
 توا دیو یشردتا لام و ملا ندادن ا وتردق ومجآرا وان ناف اق

 نیاریبخ لقاع چیه و هدوبن هطیسب لوصا نآرد هجوچیهپب تسا تبحم و

 . دنک یمن و هدرکن یوعد
 نبات هه دوم اس نفع نه یا مت یک

 دوب و دنا هدوبن سپ دیناد هثداح ار لوصا نیا ایآ هک دوش دیاعءارجآ نآ

 ار وا خنک دشاب ققحم دوخب ات هتشادن یدوخ ه دوبن هچ ره و هدش



)۲۶۱( 

 هشیمهیتلع و ببس نودب اهنآ تاوذ ینعی دنناد همیدق رگا و هداد دوجو

 دوخهب هک زبچنآ هک دیامن ی تسه و هدوب

 هک دشابن جاتحم ات دشاب یتسه و تایح نامه شتقیقح هک یتسیاب تسه

 تسایتسه سفن ریغ اهنآ تقیقح نوچ و دهدب دوجوو یتسه نآب یرگید

 و دندوجوم عیابط نیا دوش یم هتفگ هک دنراد هصاخ تعیبط مادکره هکلب

 کی ره سپ دنشاب یتسه و دوجو سفن اهنآ هک دوشن هتفگ و دنراد یتسه

 .هدیرفآ و هدیناشوپ یتسه سابل یرگید ار عیابط نيا زا

 ندومن مهارف ماقم رد هرعاش ريغ ءازجا نیا هنوگچ؛ میثوگ زاب و

 هرس هیات او هه تا مس اش لاو داش نا
 ماظنردهچنآ زا یزیچ رتکچوک و رتمکب هچنانچ هک یروطب دنا هدمآرب همکحم

 دوسجوم نآ ماظن دوش لالخا تسا مهارف و مزال دوجوم ره *اقب و هنیب

 یضعب و دوب دهاوخن دوخ یعیبط لاحب رایسب یاپکرادتب و هتفای لالتخا

 :یناخ اف معنیز اتیک ته رتیت اهایخ

 دنیببیدادم تباتک رطس کی هچنانچ یناسنا هک تسا نیا بجع و

 نکلهدوب ملاع و تردق و تایح اب یصخش تباتک نیا مناص هک دیامن مکح

 هجو نیرتهب هب نآ رد یکچوک و گرزب ره هک ار نوک ملاع و ریبک باتک نیا
 قرف زا ار لقع تمارک جات و هتشادنپ یملاعو رداق ریدم نودب تسا روطسم

 . تسا هدروآ رد مئاپب "هرمز رد اردوخ و هتخادنا یرانکب تیناسنا

 ء هلمح هک یلوصا؛میئوگیم لیصفتب حیضوت یتدایز تهج زا زابو ۰

 ای دنشاباهنآ تاوذ اهنآ ءاقب و دوجو کالم ایآ دنوش اهناب یهتنم تابکرم

 نآ دوش مهوت هک دورن نامگ سپ دنتسه اهنآ تاوذ دوش هتفگ رگا اهنآ ریغ
 :یمهرگا اهنآ هچ دنشاب هدرک دوجو ءاطعا دوخب ناشاهدوخ لوصا
 یتسه دوشنرگب د دراد یتسه هک یزیچ و هتشاد یتسه هشیمه سپ دنا هدوب



)۲۶۲( 
 سس سم

 . دشابهتشاد یتسه دوخ تان هدنهد یتسه هک تسا یپیدب و دهد دوجو

 . دهدن لامتحا یناسنا چیه ار یناث مسق نیا هلمجلاب و
 اهنآ یتسه و دنا هدوب هشيمه اهنآ رگا میثوگ سپ «لوا مسق اما

 رد ات دضنشاب دوجوو اقب و تایح سفن اهنآ تاوذ یت یتسیاب هدوبن ریغ زا

 و یضنعم هچنانچ هک دشاب یم نینچ سپ . دنشابن دوخ ریغب جاتحم تایح
 زین ار تایح و *اقب و دوجو موهفم*جراخ رد تسا یقادصم ار داوس موپفم
 تاوذ هچنانچ هک میتوگ سپ . تسا تایح سفن هک تسا جراخرد یقادصم
 لوصانآزا یرگید اب کیره سپ دشاب ءاقب و تایح و یتسه نیع لوصا نیا
 ۱ دراد زایتما تسار کیره هک ینیصوصخب و دراد تک نت ارع یش ود
 هب و دنراد تکرش یوق ز | ییاجرد و صاخ یمسج رد ناویح و رجش هچنانچ

 زاکیره رد ءاقب و تایح کالم هچنآ تفگ دوشن هک تشذگ و دنزاتمم یروما
 رد هک تسا یتویح کالم اب فلاخم و نیابم هتاد م امت: تشا لوضا نا
 هنوگ چیه هک تسا دوجو و تایح اب نیابم هچنآ هکنآ تپجب تسا یرگید
 و تایح هن تسا یدوبان و کاله نامه درادن نآ اب یکارتشا و تهباشم

 . دوجو

 رسگیدکیب تبسن هطیسب لوصا هک یتافالتخا نیا میئوگ لاح و
 هچ دشاب همه رد هکرتشم تقیقح نامه سفن « نآ یضتقم هک دوشن دنراد

 هیران تعیبط الثم دشابن فلتخم دحاو تقیقح تاذ یاضتقم هک تسا رهاظ
 هسناذب زیج چیه هکنآ تپجی ؛رگید زیچ هن تسا ترارح یضتقمتقو همه
 کییضتقم هکنآ زا سپ و تسا نآ عبط میالم هک ار یزیچ رگم دیامنن ءاضتقا

 .دشاب تقیقح نآ بسانم رما کی مه نآ یاضتقم دش تقیقح

 هسک تسا یتادادعتسا فالتخا هب عجار |

 دادعتسانوچ و هدش لصاح بیکرت رد اهنآتاجردو یدابم فالتخ اطساوب

 اطع نآ هب تسا نآ روخ رد هک یدوجو ار کیره ضأیف ؛دبم دوش فلتخم

 ۳ ۵ د ومن



)۲۶۳( 
 ۳ ی گه اه ته سس اس

 ی دیه تا ۱ تم هات اس تفت

 ار هفلتحم قیاقح نآ و هنشاد قیاقح نآب ملع ناشدوخ ؟هبنرم رد اهنآ

 نوسج تاج و دوحو تقیقح هک میوش یم هبننم احنیا را و هدومن داجیا

 تسادوحوم دوحو و تایح هبدوش ضرف نآ ریغ هچره و تسا هدحاو تقیفح

 هسط دوحو زاریغ زبچره هکنآ تهحب تسا دوجوم دوخب دوحو تقیقح و

 تسادوخ تاذب مئاف تقیقح نآ سپ داد دوحو نآ هب دیاب دوش یم دوجوم

 وتسا تالامک ریاس و تردق و ملع نوچ هیدوحو تالامک و تیصخش نبع و

 یهحوهب *؛دبیم نوچ و دشاب یم هبکرم و هطیسب هیلوصا یاهنایح یم امن *دبم

 دوسش دوحوم *دبم دناونب دیاب مه مودعم هنرگو دشاب رثااب بسانم دیاپ

 و دنتسه تادوحوم مه نآ راثآ تسا تایح و دوجو تقیقح ءادبم نوچ

 دوخ هبب مش نزج تو اف 3 نیش مع و یر ایفا هایضب مع نرخ
 تسسا دوحو قیال هک روطنآ ار زبچ ره و دراد تاقولخم *همهب ملع دراد

 . تسا هدومرف *اطعا یدوحو و تایح

 وتمکح نازیم هب اهنآ عنص تیم امن و"هدودحم تادوحو سفن سپ

 ندا نا هه ساک تاد سا اف یک ما تیر

 0 ًانایحا نآ فالخ عوقو و رمتسم دحاو جهن رب تادوجوم عاونا نایرح و

 تیاهن هب؛دوجوم لولعم اب هدوحوم تلع هیمویق تیعم موزل و دارفا ضعب

 مهون داسفوگردقم رداق میکح ملاع دوجوم مناص هب دهد یم تداهش حوضو

 فا اضتتهتسسپ هکاک هو نان رد هرظطضم :تفمیظ :تیغدفهتملاع نقش مه آرف

 ميابطلاهفلتخم هیدام ءازجا و تاذلاب هیح ریغ روعشلا همیدع همیدق لوصا

 . قافتا و تخب روطب لاکشالا ةعلاخسای
 و زسیج ود زا و ینعی تسا طیسب و یدحا ملاع مناص : لصو

 :اتس ا مفاخر, تست و هو ورو یعحاهت ادیب ناوخ هک یتفتقخ لیست ق

 جاتحمهکنیااتتسا دوجو و یتسه تقیقحهک تس | یفیقح رونو ت ایح فرص نامه



)۲۶۴( 
 سم سبب ست بت

 تسا تایح و یتسه نيع هک یزیچ نآ هچ دهدب یتسه نآب ریغ هک دشابن
 یسسنسه رد دشب یتسه تیتحرغ را کل داد نآ هب تسه دوش

 دهاوخن مهنیا سپ . دوش هداد نآ هب یتسه ربغ زا هک تسا ج جاتحم نتشاد
 ءارد۶اهگنب اتلع هب دشاب تایح یضتفم و دشاب نایحریغ .,شتقیقح هک دوب

 , دامن تایح یاضتقا یزیچ هنوگچ تسا نتشاد تایحرب فوفوم نتشاد
 دناوتن و دشاب تایح ریغ هناذب دوخ هک یتروص رد اردوخ ی یک ات
 , دشابن تایح ریغ زا بکرم تایح هچ دشاب نآ *زج تایح ریغ هک دوب
 مومجم سپ دوش یمن تایح تسا تایح خنس ریغ هک *زج نآ هکنآ تهج هب
 زیچ یتسین و مدع زج یتسه و نایحریغ هکنیا اب دوب دهاوخن طقف تایح
 . دوش یتسه*زج هک تسین یزیچ یتسین و تسین رگید

 : نل اهگش

 و دوش یم دوجو ریغ هب ریبعت نآ زا هک تسه یزیچ تادوجوم رد
 ودوجوم سرف و دوجوم ناسنا میئوگ یم و میهد یم رارق نآ تفص ار دوجو
 دوب یمن دوجوم هنرگوتسین مدع زیچ نآ دبالو اهنیا ریغ رد سأیق نیمهب

 . تسه یرگید زیچ مدع و دوجو زا ریغ سپ

 جواب 

 دودحهب دودحم تادوجوم *همه قح سدقم تاذ زا ریغ نوچ

 ذح تسیلولعم یتاذ و همزال و دنلولعم یگمه هکنیا هطساو هب دنتسه هنیعم
| 

 تسا تقیقح دح زا تیاکح یرگید و

 یونعم رون فرص یلاعت قح سدقم تاذ نوچ هک تسا ني ربا حیضوت

 مهشراثآ هک تسین نآ یارب یدح سپ تسین یزیچ لولعم و تسا تایح و

 فرسص هچ دیامنن ینیه نازیم زا 0
 ودشاب نآ دجاو دوش ضرف یتسه بتارم زا یا هبترم ره هک تسا نآ تایح



)۲۶۵( 

 درکناوتن ضرف یا هبترم سپ . دشاب یلاخ یرادان بتارم زا یا هبترم ره زا

 رد .درادن یدح نوچ و دشابن تایح فرم الا و دوش دودحم هبترم نآب هک
 مقررات ریییقت

 ی نوچ تاقولخم اما

 0۳ اس و طور و سا ءهجرد بسح رب کیره دنا هدش دیدپ

 یرگنب کینهچنانچ دودح نیا و دنرادنتطاسب و دنراد هفلتخم دودح

 لا مدع فعض و تسا اهنآ یتسپ و ندوبن یوق و یتاد رقف و فعض باب

 تسا دوجوموق و لامک ندوبن اراد هب رعشم تقیقح رد دودح نیا سپ تسا

 نامز هک دراد یتروص ردق نیمه ین دعم تی و تسا ما دعا هبت ۵

 )ال
 زاریبعت سپ درادن تالوقعم کاردا درادن هیدارا تکرح درادن ومن و تسین

 نآ دوجو *هجرد ندرک راهظا تهجب تسا یندعم دوجوم هکنیاب یقولخم
 تسا راثآءاشنم هک دوجو زا ربغ سپ تسا نآ قوف *هبترم نتشادن و قولخم
 . میرادن هطساو و ثلاث تسا نالطب و یتسین هک مدع و

 دوشیمقاللطا رما و درب جراخ رد ظفل نیا زا موپقم ینعی دوجو و

 طیسب و تسه دوخ تاذب مئاق عقاو و جراخ رد هک یقادصم و یتقیقح کی
 رسخآ و لوا تسین نآ رد یفالتخا و تسا تایح و *اقب نیع نوچ و تسا

 هکنآ یارب دیاین یروصت چیه رد تقیقح نآ و تسهو هدوب هشیمه درادن

 دوجولصا هک ناسنا اي ناویح دوجو راوطا زا تسا یروط و هبترم کی روصت

 ء ه.طیسب تقیقح نآ ءهیهانتم ریغ راثآ زا فیعض یرثا ناسنا و ناویح
 رت وه ءهطاحا دناوت یم هنوگچ فیعش رثا و تسا رداق رهاق لیصا ءهطیحم

 رهاظ شنالطب و دوش تلع لولعم هک دیآ مزال و دیامن هوقلا یهانتم ربغ
 . تسا

 ی تقیقح ن ۹ ۵ یلب



)۲۶۶( 

 رادقمنیا میا هدومن رگید رانآ و تایآ زا و دوخ تاد زا هک یکاردا *هطساوب

 عادل اعیاد .تفیفص کیر منا هوعوم ییآ ةتسرمک میش او یر

 ی تقیقح نآ و دنتسه تقیقح نآ رثا تادوحوم نیا هک تسه

 تیقولخم مزاول یفن و میئامن یم یتسه و تایحتقیقحب رثومنآزا ریبعتهک
 اب مزالمیموهفم و ظفلب یتقیقح زا ندرک ریبعت و مینک یم نآ زا ار ناکما و

 نکمم مهراثآ هب و هجو هب کاردا هب هکلب تسین وه امک تقیقح نآ کاردا

 رب لسیلد" ۶ دوو با نو هر را تب حنا دم هی تا

 تسین رگنم یلقاع چیه تسا دوحوم تلع دهاش ی + وجو

 دسیاب و تسا لک روم هک یدنوادخ ترضح ماقم رد یهتنم درادن یکش و

 ها عام هک ده اب میش رک ساک رک ی لفف شا توس

 مئاق یتسه و تایح و اقب تقیقح نامه هک دیاب تسا طیسب هک لاح و دوب

 مسیغ سا هک ها تاتو کادو هرس اعم هک ها یزد

 نوچتاقولخمنکل دهدب ارنآ لالقتسا لامتحا لفاع هک تسبن یزیچ دوجو

 زاریبعت هک دنشاب یدحب دودحم کیره دنتسه نآ لعف و دوجو تقیقح رثا

 + نیفک ی انا: تیقاع خشآ

 درادندح تسا ققحتم هتاذب و تسین لولعم هک دوجو تقیفح اما
 یارب ینعی دوجو یارب دش نایب هک تقیقح نیا زا ریغ و درادن بیکرت سپ

 هقولخم تادوجو نآ و تسه یرگید قادصم کی یهیدب ماع موهفم نيا

 رگیدتسا دوجو نیع هچنآ هک دش رهاظ نوچ و دنتقیقح نآ راثآ هک دنشاب
 مئاق تقیقح کی دوجوتقیقح هک تسا رهاظ و داد دوجو نآ هب دوش یمن

 دوجو تقیقح کیچیه هقولخم هد دعتم تادوجو نیا سپ تسه دوخ تاذب

 رانشآ نوچ هک تسا یپیدب و دنشاب تقیقح د ۱ :لیف دو شا هک .دتتشیگ

 مدع تسا بسانم یهجو هب رثوم اب رثا و دندوجو لاعقا و 3 وجو : تیقح

 و دنراد یتسه زا *هرهب و دنتسه دوجو رثا روت عیب ی ارم

 تا روت تام فرح تفقع کظ تنه زفک ی اه ناف اقا



) ۲۶۷ ( 

 راونا مهاهنآ دبال هکلب دنشاب هفرص یاپتملظ و هضحم یاه مدع دوش یمن

 . هفرو یاهیتسین هن دنشاب هقولخم هیلظ یایتسه و هلولعب
 قالطا هک تسا نیا یارب مینک یم هیلظ تادوجو هب ریبعت هکنیا و

 *یلطهچرگی د ظافلا زا دراد نآ لالقتسا مدع رب تلالد رتهب رتا

 و نوش عرف هه فاز توت ۴ یک کیه فنی نیا مه

 تی

 تا نیت یب و دحأو نایملاع دنوا دخ :لصو

 : لیلد
 تم قاره بیک دیو ای ی دیروز شا یيتتآ 0 اپ

 میرادن کش هک تسا یپیدب . دشاب یم ضحم تأیح ینعی یقیقح رون ضحم

 زا ریغ یزیچ و تسا هدحاو تقیقح هک تایح و یتسه و رون فرص هکنیا رد

 را دف نا تست نا انا

 یتسهوفرصءافب و تایح نامه شتقیقح هک تسا یزیچ تسین ربغ داد هب

 یقیقح لیصا دوحو فرص هکلب یحشر و یرثا و یلظ دوحو هن دشاب ضحم
 .دوخ تاذب مک اف مع

 د دعنم قدم یا سو و

 3 تعیتت من دن ترور | رد هک تسا مولعم ترورضب سپ . دشاب یم

 ۳9 دادعت ضرف فرص و ددعت يزد اد ِِ

 نا ی ی سر
 نیا هک تسین رگید یتقیقح دوجو تقیقح زا ربغ مالک ماقم رد هک تسا

 . دیامن مسقنم و ددعتم ار تقیقح



)۲۶۸( 

 : حیضوت
 فالتخا ءهطساوب تسا هدحاو تقیقح کی دارفا رثکن هب اي ددعت

 کسی اب ناسنا دارفا ترثک لثم تانیعت و ضارعا و لاحم و تافص و لباوف
 رد هعقاو ماسقا هب مسقنم نآ ءازجا نیب رگید مسج لصف هطساوب هک یمسج

 ءهصوصخم ضراوع و هنیعم دودحب کیره هک یماسجا اي دوش هددعتم هنکما

 مامضنازابتما زا سپ هچرگا و دنشاب زاتمم یصصخم و ددحم تهج زا هیراط
 روص رثکت و ددعت لثم تسا تاددعتم قیاقح رثکتب ای ودنوش رگیدکی هب
 تی یافت نام فحش شو اب سیم اس ناسا و تو گنس هیعون

 یسطاف ای و یدئاز صخشت و یضراع اب و یدح ندوبن و یتسه و تایح
 ۵ ۵ روت د دعت

 یتسهتقیقحزا تسا"بکرم ددعتلا ضورفم نآ زا کیره یثوگ ای و

 یرورض و رهاظ مه ضرف نیا نالطب و داسف سپ . تقیقح نآ ریغ و فرص

 هبتر مهو یتسه تقیقح اب رئافم لقتسم تقیقح هک تسا یهیدب هچ . تسا

 یزیچ ره تیعقاو و درادن روصت تقیقح نآ اب یقیقح بیکرت لباق و

 یعبات ی ی سس و ی ی

 وعوسبتم تاذ هبتر رد هن لولعم اب و رخاتم و تسا ضراع اي سپ دوش ضرف

 و تسسا عوبتم فالتخا و ددعت عرف"عباوت فالتخا و ددعت هکنیا اب تلع
 هرات اس هک تا فیس شش ره مپ

 وحنهبصخشت یدوجوم ره رد هک هحضاو همدقم نیا اب رگید لیلد
 یتسهتقیقح دوش ضرف ددعتم ءادبم هچنانچ هکنیا تسا دوجوم نآ دوجو
 ایضخشت نا را نیهماخ صعشت کیو نیعت کن ابآ تسهار,کیزف:هک ضلاخ

 ۱ تسیا یسقع نآ نییع مراه رک ی تست هم
 یادم کاخ اه تفریح کا فرا اهیار اه نا اگه
 | مئاق تباث تاذ جراخرد هک موهفم نیا

 رگید نیعت هب تقو چیه تقیقح نآ سپ دراد هتاذب و هنیعب ار صاخ نیعم
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 لثم تور اد ارفیع هبنخ او ییم ناف اب تقیقع ی وتر فرش وقت نی

 تیناسنا تقیقحهک دوش ضرف رگا ًالثم درادند دعتسپ. ار نامهنیعهکلباونآ
 و انچمک اریص اخ تپ فهو نیعت نامهنیع ینعی ده اوخبار دی زنیعت صوصخ
 تسازاتممصخشت نآبدارفاریاسودرفنآزادیز . نآ ميفامنضرفنآلث اممیرگید

 یپس دبنکیل دوشن تف ای نیعتکی نامهزجبونبس دیزنامهریغ رد تین اسن ارگید
 ار ینیح دوجو کی یلاعتقحینعیتسایلظد وجوکی دح تین اسن انوچهکتسا

 درادهنیعهجر دو دیامن یم زورب هصاخ راثآ کی دوجونآزا هک هدومرفد اجیا

 و دنا هدیمان تیناسنا ار هجرد نآ مسا و دنک یمن زواجت نآ زا شراثآ هک

 رون لثم دوش ققحتم دناوتن دوجو نآ نودب دوجو ره دح هک تسا مولعم

 صاخدح نآ روت نآ نودب و تسا رون نآ دح تیخلثم تئیه هک لکش ثلثم

 زین دوجو دح نیا سپ . ققحت رد تسا رون نآ عبات و دوش ققحتم دناوتن

 هتاذ یف و دوش هضافالاعتمقح زا هک تسا یدوجو عبات ققحت و صخشت رد

 لسعج هکلب درادن زین هتاذب تیلوعجم تیلباق و درادن ققحت و صخشت

 و نیعتم هتاذب وا دوخ هک دوجو تقیقح فالخ هب تسا ی نآ دوجو هب قٍعتم
 هنیعتنآ زا کیچیه هک دوش شرف رگا و تسا ققحت و یه و سخشت نیم
 جاتحم نیعت نتشاد رد و تسا مهم و لمجم هتاذ یف سپ درادن هتاذب ار

 نیا سپ دهدب دوجو و صخشت و تیره و دّیامن نیس اروآ یریغ ٩ هک تسه

 و لالقتسا لوا لصا رد و طیب لیصا تقیقح هن دوب دهاوخ یلظ دوجو

 نیعت سپ دیدرگ تباث منا و یلعا هجورب سدقم تاذ نآ تطاسب و تلاصا
 هدسحاو تقیقح نامه نیعب هیهلا ءهطیسب هدحاو تقیقح نآ صخشت ینعی

 . دوشنروصتو درادن هار نآ رد ددعنو تسا صخشره صخشت ضیفمهک تسا



 : میود لصا

 یا همدقم رب فوقوم یدنوادخ ترضح ملع تا ملع رد

 مسح نوچ تسا دادتما یاراد هک یدوجوم ره تسا نیا همدقم نآ و تسا

 یرگید ناکم و ماقم رد هکلب تسین نآ زا رگید ردق ماقم رد نآ زا یردقره

 روضح شرگید رادقم یارب نآ زا یرادقم چیه سپ تسا نینچ نوچ و تسا

 کارداو ملعرد هکنآ تهج هب درادن نآ هب ملع درادن روضح نوچ و درادن

 دوخ کاردا رگا دشاب رضاح هدننک کارد یارب مولعم زیچ نآ دیاب یزیچب

 دنک سریع یاردا را هما ماح و ما و یاد تا

 ای دیز تروص هب ملع نوچ دشاب کردم لایخ رد شتروص اب ریغ تاذ دیاب

 زیچ نآ ندش فشکنم و رهاظ زا ترابع یزیچ نتسناد هچ"شتروص هب دیزب

 سپ . ددرگ فوشکم ات تسا مزال شروضح راچان و هدننک کاردا یارب تسا

 شدوخیارب شدوخ مامت ات درادن دادتما دراد یزیچب و دوخب ملع هچره

 دنا شاعر یارب ضیا و دعاب روش اش
 رد هتنیا ارت یل اعتقح س دقم تاذء میئوگ هم دعم نیا زادعب

 تسا نادجو و رون ضحم و تایح تقیقح نیع و درجت و تطاسب تیاهن

 هچنانچ تسه مه هیتاذ "هدارا و ملعنیع نوچ و تسه دوخب ملاع سپ

 :ایق ۶م الف شب تساشا 3 نییدوق ی یواش یلاکتت ظا فییخپ

 هکنآ ءهطساوب دراد دوخ تاذب ملع و دوخ تّیوه نادجو نوچ و تسا

 و طیسب نادجو و دوجو نیع مه شدوخ و تسا رضاح شدوخ یارب شتاذ

 اعتبار نفع فا مانی ماعیت مف هاف هیت تی سا
 رهاظ و تساتلع زا یروهظ و رثا و شیامن کی لولعم هکنآ یارب دراد اهنآ
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 تسانوطب هجرد یلعا رد روهظ نیع رد هک یونعم یقیقحروهظب روهظ نآب

 ؛هیونعم تالامک تاروهپظ ملکتم زا ءهرداص تاملک هچنانچ تسا تلع نامه

 ملکتم لامک نامه تاملکنآ هب رهاظ و تسا تالامک نآ شیامن و ملکتمنآ
 تلعهب مات ملع هکنیا و یسح روهظ هن هن لقع 9 9 رد روپظ نکل

 دوخ تاذب روعش شتآ رگا هچ دوب دهاوخ یلعا هجو هب لوله هب ملع ما

 نآ زا یروسهظ ترارح هچ تشاد دهاوخ دوخ ترارحب روعش دشاب هتشاد

 تفیفخ و۶ دمو لغآ رگ هک تسا نیفیو اتم ارانرومط ناترعاظ وسب ادیت تقبقح
 دهاوخ مولعم مت اهجوهبو یبوخ هب مهلاعفاو تاروپظورات ادش اب فوشکم و مولعم

 نآدزن هک نآ ترارحزاهجردکی دوش فوشکم یلقاعیاربیران تقیقح رگ اهچ دوب

 دهاوخ فوشکم دوش نآ زا یشان هک مهرگید تاحرد ریاس اب تسا فوشکم

 تسا تلع تیصوصخ نآ هب تلع هک یتیصوصخ نآ هب ملع زا نوچ و دوب
 * هوف کی *هطساوب یماسجا کیرحت رشابم ره دوش یم لصاح لولعمب ملع
 نت ادقمهب ملع دیایب هوق نآ هجرد و امز ره هصاخ

 ودراد نآ راثآ هب ملع دراد یئاود هب ملع رکا ةچودآ ساوخب ملاع و دراد

 هر تفس نرهو یننآ ءاها ۵ اجنا زنم مع نیاورتبنا رایسیزک ات
 هیت ها اه :تش آتیاذوحو هه اطق اعو شل اخر یا یااضفع

 دنوادخ قولخم و لولعم نوچ تادوجو یمامت و تسا اهنآ مامت هب طیحم

 یگمه هکنآ ی ارب دنتسه لاعتم دنوادخب ضحم رقف و طبر نیع دنتسه لاعتم
 و ملع نتشادرد لهاج هچنانچ دنتسه تاذلا یف و تاذلاب ریقف و لوعجم
 رد دوش یم هضافا لهاج هب هک یملع اما تسا ملاع هب جاتحم نآ ندشاراد

 :قوتسب# تادوجوم و تادوجو یم امت سپ رگید زیچ رد هن تسا جاتحم شتاذ

 روش یتاسنا هچنانچ دراد ملع ار همه و دنتسه رضاح لاعتم دزیا ترضح
 و اه ینهذ نامه سفن هب هکلب رگید یتروص هب هن دناد یم اردوخ *هینهذ
 . دناد یم ار اهنآ هدومن هک یتاروصت
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 فرص و یتسه و تایح تقیقح یلاعت دیر حب هک یی تب

 تسا تقیقح نآ ریغ هچره و نامز و ناکم و هدام ره زا درجم یونعم رون
 تین ام *۵ یک *ایش ا هب وجه یناکم و یدام ملاع ماسحا و دشاب یم

 کیش مر ی اه میش اکیادق هست هر اش لوک و: هفت هفلتخم تاهپحب هصصختم

 . دشاباپنآ مامتهب ملاع و دنشاب وا دزن فوشکم ات دوب دنهاوخ فرص درحم

 ! باوج

 شستن دشاب یم داوم و ضارعا هب شیالآ زا هزنم نوچ درجم رما

 و توافس 9 1 دوب دهاوخ دوخ نود ام ؟همهب طیحم
 . دنراد روضح باجح یب

 : لاشم

 ه دوس لهاح ه دش دوحوم سپ هدوبن تام نور عمق اهن اشنا

 و ۰ تسا ترعم رد هاگ و قرشم رد هاگ تسا میقس هاگ و ملاس هاگ هدش ملاع

 دوش یمروصت هیحراخ ءهد ام زا درحم هک ناسنا یانعم کت روهم ات اهن بیای

 هم

 ك

 دسسعف هک مسق نیمه لبق لاس رازه رد دوش روصت دحاو جهن رب تقو همه

 یتوافت نودب دوش یم روصتروطگب برعم وقرشمرد هدوب روصتم دوس یم زوص

 ردسق ره دوش دوجوم جراخ رد هدام زا درجم روطنیمه اضرف ینعم نیا رگا

 هب دوشن روک ددرگن لش دوشن ضیرم دوب دهاوخ لاونم کی هب دشاب یقاب
 نطاب رگید یزیچ و رهاظ شدزن یزیچ دشابن رود یزیچ زا و کیدزن یزیچ
 تن ید و تی : هکلب دشابن یفخم و

 یلولع دوحو مه حراخ رد هک تسا ینهد ۳" تم اف هخ اتف

 . درادزایتمارحح ینعمزاینعم نیا هچرگا و تسا

 شتقیقح نوچ و دراد ماپبا شدارفا هرثکتم تادوجو هب تبسن اما

 دوسحو هب حاتحم صخشت و دوحو رد تسین صخشت و ققحت و دوجو نیع
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 دس دهاوخ صخشتم دهدب وا هب لعاح هک یدوحو رپب و تسه

 و تا و قفحم دم هب اضتب ته اب ۱ هفته تا و اس خش د رحم 1 و رون و تابح فرص دش مولع هک لاعتم دزیا ترضح اما

 قانع اب تیغ 3و دم هبدع تنادط و جد واتس | ها دوم امت

 همه هک :تنشا یئایشا زا نوا هند این اد تیردنوادخ هک شام مبا دیخوت

 نشر یار ات هاش اه طاها

 مع یه هستم ناتو یو اه رو

 تک یاس هیف نت تکاشا ایست تینا فشن سو کا

 لاعفا یگمه هردو هرُد زا تسا نآ ریه هجره تسه ققحتم و یقاب هتادب

 هچ ره و ووش رظن هجره رد و دنتسه هدحاو تقیقح نامه تاقولخم و راثآ

 رهاقزیزع دنوادخلعف و یلاعتفح رنا و قولخم و یلطنآ یتسه دراد یتسه
 لباقم هک دشاب لقتسم ای دشاب یلاعتقح ربغ رثا هک دوشن تفای یزیج تسا

 هسکنآ یارب دشابن لماش اروا لاعتم یادخ صضیف و دشاب یلاعت قح ینائ و

 تقیقح نیا لباقم و تسا یتسهو ءاقبو تایح تفبقح یلاعتقح سدقم تاد

 . تسا فرص لطاب یتسین و تسین رگید یزیج *انف و یتسین زا ریغ

 هک نیت تیام مع گاف ناطاتلابا نیم ید لیلد
 روا تکنو ۶ اعاده هک نکرد یر مک سان
 تلخ ی هوش یخ سن اول ی م آ دوعو یزش هک تب نجیب هات

 شنا اره شناور یرش یار هه خب موم تیلع را وفواق ازکآ
 هچ و دشاب دحاو لولعم هچ دنام یقاب لولعم ات دشاب و دباتب لولعم نارب

 , هنیعم فارعا ریاس و نیعم نامز و ناکم هب صوصخم دوحو نآ سپ "د دعتم

 ماود روطب تالامک و افب و دوحو نداد و دراد یقاب دیاب هدرجم تلع نآ
 تسا نآ ناکم و تهح هب و رما نآ هب ملعرب فو وت تا

 ه دحأو تبسن تسه وا طاحم و وا رانآ زا هچره هب هدرحم تلع تبسن نوچ و
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 نآ همه تسه تالامک ءاطعا و ءاقبا هب جاتحم لولعم کی هچنانچ و تسا

 . دنجاتحم هلولعم ماسحا
 : لاوئس

 سر سا فا اف ا دیف هیجان
 اتهدومرفن اهنآ داجیا دوخ هطساوالب سپ هدومرف ماسجا داجیا اهنآ طسوتب
 . دشاب اهنآ هب ملاع روکذم نایب هب

 : باوج

 ۳ ی رها یوم نلاغهللهاقفا وا

 رب یگمه و تسا مع اهنآ مامت هب سپ دنتسه یلاعتقح لوعجم هیناکما
 هچنانچهک تسا یپیدب میئوگ موقرم ضرف رب بنات و دنرضاح ز ریز دنوادخ

 هات من اع وا تند رسم عمرش اب ین ارسال اه عن تم

 تشاد دهاوخن یصاخ درجم یارب صاصتخا یدام نآ روضح ودوب دنهاوخ

 دشاب یم هیتهج و هیناکم هراشا لباق هچرهب تادرجم نآ مامت تبسن هچ

 دزسن دشاب فشکنم یلقع درجم کی ردزن یدام رما رکا تسا هدحاو تبسن

 عنتمم یگمه یارب دش 7 ۱

 روصت درجم یارب یدادتما و یناکم تبیغ و روضح هک یتسن :اد نوچ و تسا

 هدحاوتبسن اهنآ همهب ءایشا یونعم روضح رد یلقع درجم تبسن و درادن

 بستارم یلب تسا لطاب و درادن تیعقاو فاشکنا و روضح عانتما سپ تسا

 نوسچ و تسا فلتخم کر دم *هطاحا توافت بسحرب فاشکنا و روضح

 یلاعت قح سدقم تاد 3 تو منا یقیقح طیحم هک دش هتسناد

 فرص تادوجو هطج و تسا طیحم یهامک اهنآ قیاقح مامتب هک دشاب یم

 همسازع تب دحا ترضح یارب هک یفاشکنا سپ دنتسه هرهاق تقیقحنآب طبر

 رگید ؟هبترم اب ار فاشکنا و روضح نآ هکلب دنرادن نآ ریغ یارب دنراد

 لوسط رد و دنتسین رگب دکی ضّرع رد هکنیا تهج هب دومن سایق ناوت یمن

 هف فاقکنا و تسا تولز و ما لاعف یا هخ نزن فاشگنا و دنتشه
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 تینا ی نیا شفت

 تسا هدارا رد لصو

 . تسا هار ود زا لاعتم قحترضح *هدارا تابتا
 نفرت ی لب ری فیس 9 . لوا قیرط

 ار دوخ یتسه و تاذ نوچ دوخ تاذب رعاش دوجوم ره هکنیا لوا
 . دهاوخ یم تسا دوحوم نآ رانآ هک دوخ لاعفا دهاوخ یم

 بوسبحم هکنآ یکی زیچ ود رب تسا فوقوم زیچ رهب بح - مود

 ق اهتتک یا روا اش تون ۱ تم مکن آ یک هاش اب لافک ها تم

 فرط رد لامک نآ هب روعش و بوبحم فرط رد تیلامک ردقره و دشاب لامک

 سر لاک اه هندی ات آه شات لار نت
 تاذ دش رهاظ نوچ هک دوشیم نایب. هم دفم هد :نیا رد زا نتپ

 تقیقح نآ و تسا دوخ تاذب مثاق هطیسب تقیقح زیزع دنوادخ سدقم

 تسا دوخ تاذد دجاو و تسا تایح و دوجو نیع نوچ تاذلا تباث هطیسب

 ره نیع شتاذ نوچ و تسه دوخ تاذ زا هرداص راثآ و لاعفا هب ملاع سپ

 شکارداو تسا تردق و ملع و تایح نوچ دودحم ربغ یقیقح ءاهب و لامک

 بیم سا ی توت یر تو نوا
 شتاذ نوچ و تسه دوخ هیتاذ تالامک نیع تاذ ناهک دراد دوخ تادذ هب

 هک دنتسه وا رثا هک تهح نیا زا مه شراثآ تسا وا یارب بوبحم و دارم

 و داجیا و روپظ هدارا نيا و دوب دنهاوخ دارم تسا تایح و یتسه تپج

 هیفاو تانایب و هیملع تاملک هیقیقح مولعهب ملاعصخش هچنانچتساراپظا

 هب قوش لاعتم یادخ نکل تسا وا یضرم اهنآ روهظ و دیامن راپظا اردوخ

 بلاط و تسا یلامک دقاف هک دشاب ار یسک قوش هکنیا تهجب درادن یزیچ

 هسب ملع دراد هک دوخ دیجم تاذب ملع نامه زبزع دنوادخ هکلب تسا نآ

 هزار ز تار قالخ تسا تاذ نیع هک ملع نیمه و دراد دوخ تناحشر



)۲۷۶( 

 تسسهج زا ضیف و رثا لصا هب تبسن راهظا و روهظ بح و تساهنآ روهظ

 تافانم تسا تلع تآرم و لیلد و دهاش و ضیفم هب طبر بجوم هک تفارص

 . درادن اهشیالآ ضراوع *هطساو هب رگید تاهج زادعب و تیضوغبم اب

 لدع و ملاع نسحا ماظن و هیناکما تادوجو هدهاشم و مود قیرط

 و دسیاب هچنانچ و ناقتا و تحص زا هجرد هچب یدوجوم ره هک یهلا لماش
 صاوخوشم اقم و هبترم روخارف تالامک و همزال یاوق و تالآ و ءاضعا اب دیاش
 ماظن نیا هک تسا لقاع رهنیفیو عطق بجوم هتشگ قولخم هریثک عفانم و
 هوا ها هو تاف نیس نام وطاس ( نمک ات کات هگ دف
 سا تم هو هما ی

 وفا و هتک یار یا و هاماک همقآ اب هتک یاری رز ازفک
 ناسا وتو هاطن نامه کباب هد تر ییرد اه شاپ ابا ریو

 یاوقو تالآ و ءاضعا تابیترت تایصوصخ زا تسوا هب اهزیچ نیرتکی زن هک
 هب شعاع ایت و هفتم ناتسا :تسعهب شش ایف رخ تیفیک و ات ۲ هه اتم
 رد هک یراثآ و صاوخ و ضرم لاحرد و هیذغت و یناگدنز رد تادوجوم ریاس

 ناسنا ایتاناویح هدافتسا هب رصحنم و هدش ررقم اهریغ و هیودا زا *ایشا
 دهاوخ هقلطم *همیدقهمات *هدارا و مات ملع نیبم و دهاش یبوخب تسا طقف

 . دوب

 تسا تردق رد لصو

 نوچهک افتشنا نیا نشور لیلد هبپلا هقلطم ءهم أت تردف تاشسا رد

 و تسه یونع رون و یتسه و تایح تقیقح نیع یدنوادخ سدقم تاذ

 یاهیتسه ینعی هلولعم راونا *هیلک و تسا دوجو ره هدنهد و هدننکدی دپ

 رمهاظ و تباث و ققحم یقیقح راونالا رون نآ یونعم قارشا زا هقولخم

 . تسا دوجوم و دوجورهرب تردق نیع سپ . هدیدرگ



) ۲۷۷ 
 سست سس سست سس سس سس سس

 عجارسدقم تاذ نآ *هیقیقح تافص رد مالک هکنیا زا سپ ء لصو

 یونعم رونویقیقح یتسه تقیقح نیع هطبسب تقیقح نآ نوچ هک دشنیاهب

 تافصنبا تم امت سپ تسه مه هدارا و تردق و ملع و تایح نیع تسا

 . دنتاذ نآ نیع و هسدقم تاذ اب دحتم جراخ بسح هب

 رون فرص تیدحا ترضح سدقم تاد هک دش رهاظ نوچ ؛ لصو

 لوا لصا رد هچنانچ زیچ ره فرص و تسه صلاخ یقیقح تایح و یونعم

 هبترم نآ دجاو 137 نر ته نا ی ارب هبترم ره هک تسنآ دش روکذم

 . دشاب هزنم و یرعم تسا تقیقح نآ ریغ هچره زا و دشاب

 تال امک ریاسو تردق و ملع و تایح زا هک *هبترم و هجرد ره سپ

 زجعو لهح و مدع زا هبنرم ره زا و تسا تباث یلاعتقح یارب دشاب هیناذ

 زا هیلاع هبترم کی هک دومن ضرف ناوتن سپ تیبا هردو رب هدارآ دقف و

 یار و دشاب نآ زا ولخ یلاعتقح هک دشاب هدارا و تردق و ملع و تایح

 هک دوش نیا شمزال و دنکن نآ زا زواجت هک دشاب یدح هیتاذ تالامک نیا

 لباقم دح نآ قوف و هبترم نآ یاج هب و دومن ضرف ناوتب هبترم نآ قوف

 . تسا تیفرص ضرف اب فلاخم و یفانم ضرف نیا هک دشاب تالامک نیا

 تهمح نیا زاو وقایع تب ار هیناذ تالامک و هیهلا تاذ سپ

 نی دهم انا وضو فا شک ایام ملاقات هک تی

 دنوش یم لدبتم هی دوحو نا  تجا هتآ یاتتکات . دوش یمن فقاو

 . دوش عطقنم ضیف لصا هکنیا هن

 ش اتتفارخ | جی هیکدم تزادورم ما نیش هک اشیا 2 اسف
 تارصموتاعومسم اهنآ هلمح زاو تساهناگی قالخ ترضح زا هضتاف هدوپسم
 مته هفتاد هد یقع تادومخم را املا ری تم وخ اما سپتتفا
 .ساوح ریاس تاکردم لاح تسا نینچ و تسا اهنآ هب ریصب و عیمس

 فوقوم هک ناویح رد مولعم هجو هب یرصب ساسحا هک تسا رهاظ و
 ها یی شا داستان لعم سنا نایک طقخ تناهساسسا توش



)۲۷۸( 
 ۳۳۳ص سسسسس-بپصج))

 درجت یفانم و حضاو نآ تهج هب شعانتما و درادن تیلامک داوم زا درجم
 ناسنا و ناویح رد هیلآ تاکاردا زا اهنآ ریغ و راصبا و عامس هکنیا و تسا
 واهتبشرم وه رد تاکاردا نیا راصحنا بجوم تسا هصوصخم تلآ هب کیره

 دوحوفعض باب ز :ا هکلب دوب دهاوخت تیصوصخ نیا هب یکردم ره هب تبسن

 دادعتسارد هیندب مضاوم و مقاوم فالتخا و تالآرب شلاعفا فقوتو یناویح

 ی ِِ ی ِِِك ءهلم اک تمکح یاضتقم و تیلاآ

 یعمس و یرصب تاکاردا لیبق زا مون 9 ۳/4 2
 زسس زع دنوادخ نوچ و تسین هعماس و هرصاب هرهاظ تلآ هب هکنیا اب دراد

 دوهشم تادوحو *هیلک و تسا ءایشامامت تقیقح مامت کردم هوجو متا هب

 رد هچ و داحیا زا لبق و تاذب ملع ماقم رد هچ تسه شسدقم تاذ یارب

 . لماش مساو ضیف هب ملع ماقم
 ترسضح ملع هک تسین یفخم لقاع صخشرب هتکن نیا هتیلاو

 )کا تاذ رفنت یا یوم شاد تی ولاش
 ناو ترس ها هک ناصتا تی تیام نیش طقف تادوحو۴ هاو ییتت

 هار تاهحلا میمح نم هضحم تیلعف و هفرص تایح رد تسا نتشاد هوق و

 وا کت

 ی ۶ ای تک نیستم هساد زاها هلو

 تا مینا اتش اه روت و ره سقم ای ها

 بس نت دیتا نیا نیآ یکی ء یلامجا نایب اما

 تسه دوح تاد هب مئاف و اهنآ میقم رگ ی ما یا

 و ناسا ین سنا سس نا
 یاربیدح سي . تسا تیرون و یتسه زا هبنرم ره دحاو تایح و رون فرص



)۲۷۹( 
 تست سس سس تست سس سس سس

 هکفنمربغ هصاخ تاحرد زا هک دشاب هلولس تادوجو نوچ ان تسین شتیرون

 هحیدودعم ابن آ رانا و دی اک یمترواش نآغاعسا و هیروت تار تیپ

 مان سپ دنتسهاه هصیقن اب مزالم دوجو فعض ردق هب و تسا نیعم

 تطاسبوتدحو و تلاصا وحنب تسا تالولعم رد هک هیلامک هیلظ تانادحو

 . تسا هزنم اهنآ دودح زا و تسه سدقم تاذ یارب

 ومسج و سفن و کلم تیهام نوچ یدح و تیهام ره هکنیا رگید و

 دئاز دوجو هضافا هب جانحم تّیذه و ققحت و صخشت و تیدوجوم 7

 هب جاتحم تسا تایح و ینسه تقیقح هک لاعتم قح هک دش هتسناد و تسا

 زا سپ تسه یدح ره و تیهام ره ریغ و دشابن دوخ تاذ رب دئاز تایح

 :تسا اربم و هزنم هصیقن و یتیهأم و یدح ره

 دسیدپ و ءدبم و هنکمم تادوجوم تلع؛میئوگ سپ یلیصفت اما و

 . تسین مسح ملاع *هدنروآ

 ماسج اهنایمردرث اتوریث اتهک تسارهاظهچ دنکیدوبان د اجی دن اونن مسح : نافلق

 نآ ره تهج نیاز او دش اب ین اکم دعبو برق زاهص اخ تبسن کی ققحت اب تیس امسج و

 را هک یمرت اتو تم ادبی اکیا اه ناتخ اه رز

 اب ین کم دعبو برق« دشن دوحوم زونههکیزیچ نوچو تس انآز ارترو دهکیرث اتم

 . دنک دوجوم ارن اودی امنرتثاتسا مودعم هکیزیچ رد دن اوتن مسحسپ درا دنیزیچ

 هض افالولعم دوجو تلع زا هک تسا نیا داجیا یانعم هکنآ رگید و

 رترب هک کاردا اب سفن هچنانچ دوشن هتساک یزیچ تلع نآ زا هکیروطب دوش
 ای هینهذ روص اشنا دنچره تسا راونا ملاعب اهنآ زا برقا و ماسجا زا
 دح هب دودحم نوچ مسح و دوشن هتساک نآ زا یزیچ دیامن هیجراخ تاملک

 هتساکنآزا هکنیا هب رگم دوشن یشان یزیچ نآ زا تسا ینیعم رادقم و صاخ

 دودحم رادقم نامه دراد هچره و مسح لامک و مامت هک تسا رهاظ هچ دوش

 یضورعمکی زا تسا بکرم اقیقحت دودحم رادقم نیا و تسا هنیعم دودح هب

 دنیوگ هبرهوج ءازجا ار تالصفم نآ دوش لیصفت هچنانچ و تسا رهوح هک



 سر سم کاسه تست توت هه (۲۸۰)

 دوجوم عوضوم نودب دناوتن تر هک یضراع کی و دندوجوم عوضوم نودب هک
 ءازجا رکا سپ دنیامن ضرع و تئیه هب نآ زا ریبعت و دنام یقاب و دوش

 رگا ودوش یم هتساک مسج نآ زا هک تسا نیقی دوش رسک شا هیرهوج هلقتسم
 دنتسهرهوج تاذ زا یشان هک یضارعا هکنیا زا هتشذگ دوش رسک شضارعآ زا
 ضارعانامه زاب . درادن رهوج نآ لدبت و رسک زا کاکفنا ابنآ لدیق وز

 سا یاس مر و و
 وتاساکعنا مه ماسجا زا یلب . دنشاب دوجوم اهنآ عوضوم مسج زا لاقتنا
 رس تاسف نیا نکن اهیغ و همشا نوجتووق ی تداخ یلالظا
 تیلباقفالتخا هب فلتخم و دیامن ساکعنا لوبقهک تسایفرطو لباقم دوجو
 سپ تسا نراقم لباق رب :9وفوب نوج و تا رآ لباقم رون فعض و تدش و

 انالا وا نوچ و دشاب راثالا لوا هک دوشن رهاظ یرثا دحاو مسج زا
 ریغ.هک نیعم یدح هب نیعت نودب مسج رگید و دشابن مه رگید راثآ دشابن
 رتمکردوتیولوا هب نآ زا دیاز رد هچ دوشن تفای درادن دوخ زا و تسا نآ

 دح دوخ تاذب نوچ و دوب دهاوخ ققحتم تهادب و تدایز لامتحا هب
 سسپ تسا ددجم هب جاتحم دشابن قوم ,نیعم دخ نیوکت ورا تن وتیقب

 . دوب دهاوخ لولعم و تسا مسج نآ دوجو ضیفم جراخ .ددحم نامه

 دشابنیرما رب فوقوم شدوجو هک تسا نآ تادوجوم *دبم رگید و
 هسنرگو دوب دوجوم ءدبم نآ دشاب مودعم تسا نآ ریغ هچره هچنانچ هک

 دوجوم دریگ یاج نآرد هک یدعب نودب مسج و دوب دوخ ریغ هب جاتحم

 ءدبم نت قم بی وقوم تس نآ ریغ هچنآ ندوبن اب سپ پ دوب دناوتن

 تسارهاظ هچ دش ابن ضارعا خنس زا تادوجوم 90۳ نا و.دشابت تادوجوم

 رد ی عباوت و تاعوضوم هب همئاق هفیعض تادوجوم یگمه ضارعآ هک

 زا یسقرت اودب هک تسا یدودحم لولع دوجوم سفن اماو . ققحت و دوجو
 هقالعهک تسا یمسج دوجو رب فوقوم زین شینامز ءاقب رد و هدومن تیمسج

 . دوب دناوتن اپنآ تلع و تادوجوم رب مدقم سپ . دراد نآ هب



)۲۸۱( 
 سس سس سس سس سس سس سس سس

 هدودحم *هلولعم تادوجو یگمه سپ هیرون تادوجوم ریاس اما و

 هتک لحن دا ها نا هفت اتو ی ۹

 شا هلو ها یاهرداص ندوب موزل دنا هدومن هم اقا اهنآ دوحو رب

 و او تازاش فرش 1 و :تانکیم زا یالعا شاتر تس یلاعتم قح سدقم

 تادوجوم داحیا ءادتبا رد ات تسا تانکمم رد یشمتم هک نیحط اسم قم اب

 برفم و دنشاب هدیسر دوجوب تابکرم اهنآ زا سپ و دنش ابهدش رد اص هفیطل

 یسنناسنا *هروصتم *هیلک *هلوقعم روص رد لمأت هماع ناهذا هب بلطم نیا

 تس ام ابا دل ابهک هی هود اه نا وا هام اینا ات موس ا

 دراد مدقت زاب مه نآ هک ینیعم ناسنا هینهذ تروص نوچ هیلایخ روص رب

 جراخرد تروص نآ یارب عوضوم مسا نتشون ای ملکت اب تروص نامه شقن رب

 . روصتم زا

 تیم امت تروص رد هطیسب رهاوج دوحو رب هروکذم ؟هلدا هلمحلاب و

 مابفزاسپ هکنیا اب دراد هلولعم هنکمم هفیرش تادوجوم رب تلالد طقف اهنآ
 هیلرا تفیقح زا ریغ هچنآ تیلولعم *دبم تدحو و دیحوت رب نقتم ناهرب

 تسا حوضو تیاغ رد تسا هیرون

 ساب تو سن
 نزد یخ ةیرق هایت تاد نآ زا ریغ و تسا یلاعتقح سدقم تاذ

 دراد هچره هکلب درادن چیه دوخ زا و تسا یلعف و یرثا و یلظ نآ یتسه

 قولخم کی تاقولخم لوا هک دوش تباث هچنانچ سپ تا لانتت قح دادب

 دوسجوم لوا قولخم نآ عبت هب تاقولخم یقاب و دوب هوقلا دیس یروب

 -ِ نوچ دنا هتفای یتسه ضیف لوا یرون قولخم نآ یارجم زا و دنا هدش

 دنشاب نآ عیاوت هک یتاقولخم اب لوا قولخم نآ هک تسا رهاظ دوش رظن
 سرد هه دست ات سم تاک ها توس تراکت یکم

 مسباوت و عباوت زا هک زیچ ره اب ار لوا قولخم دیدش یوق دوجو نآ لاعتم
 فو ی اتش ووخ لات هم اما فشار تم هست نآ میاوت



)۲۸۲( 

 مزال و موزلم هنایم همزالم نیا تحص ضرفرب هک تسا ملسم یلب ۳

 نکل تسا موزلم قلخ و لعج نامه «. مزال لعج هکلب تسین یلعج للخت
 تدش عبات دنشاب یم راثآ ءاشنم مه اهنآ دوخ هک هیلظ تادوجو راثآ نوچ
 تسین دوجو زا جراخ دوجو فعض و تدش و تسا اهنآ عوبتم دوجو فعض و
 یاهجردبارلواقولخم دوجوس دقم تاذنآ روکذم طسوت تحص ریدقت رب سپ

 دنتسه نآ عبات دوجو رد راثآ نیا هک هدومرف هضافا توق و تدش زا

 عوبتم رب وگعبات رب هن هدوب عوبتم رب ضیف رورم لواهک تسا نیا رما تیاهن
 رب سپ .لیصفت و طسب وحنب عبات رد و هدومن دورو لامجا و تطاسب روطب

 سا« سرب ذیمتآ هه ار تر نامه ار کاادوعوم هل رب تار
 و هبترم و توق و دوجوهچنانچ و هتفرگ ارف اهنآ نسحا ماظن هب یلاعتقح
 رهدش یم هداد یناسنا هب روم ءاضعا و هثج اي یروم هثج هب یناسنا کاردا

 مان و هدیدرگ دوخب *هقیال تالامک و راثآ زا عونمم و لطعم جتس قد
 هر اهنآ یناگدنز



)۲۸۲( 

 ها تیکت ی تع نوزل هاتف ا رم لضا
 و کاردا بارم بسح هب عون دارفا فالتخا ءهظحالم اب؛لیلد

 ولقعت فض تیاهن رد هک یصاخشا نادجو و ناشیاپسدح رد اهنآ توافت

 تاالقعتهک ینام درم دوجو و دنتسه توابع و تدالب هجرد یهتنمب و کاردا

 ناسکما و دنراد بثاص عیرس سدح و کاردا توق و یلاع مهف و هحیحص

 و فصتم مهف و لقعت و کاردا *هجرد یلعاب روکذم ظاحلب هک یدرف روهظ
 دنوادخهکتسا مکاح میقتسم لقع دشاب هتشاد عون دارفا تم امت زا یرترب

 عون رهءاقب رد مزال هچنآب تیاده باب زا هچنانچ جاتحم ریغ رداق میکح
 ررقم مسق نآ هب جاتحم دوجوم ره رد یکاردا مسق کی تسه صخش و

 لامک و تحص هجو هب یناگدنز مزاول *هیهت رد هک ار یناسنا عون و هدومرف
 هلمجوهدادرارق شزاتمم مسق نامه هدوب رتشیب کاردا تیلمکا هب شجایتحا

 نآ هیتاذ تالامک و ءادبم دوجو هب یتاناد و روعش لامجا وحنب ار دارفا زا
 ریاس و داعم و ءادبمکاردا دوخ مهف هب هک ینامدرم تیاده تپج زا هداد

 تاکاردالیمکت و تناعا و دنیامنن تسا عفان ای مزال اهنآ نتسنادهکیروما
 زا رترب هک یلمکم لماک و یداهه کی دنا هدومن ادا زاتشاک ابتآ
 رومایداهنآندادرارف دئاوف و تمکح و درادیم ررقم دشاب دارفا تم امت
 : تسا یدنچ

 روسما مهف رد کاردا دحب غلاب نامدرم *هیلک نوچ هکنآ لوا
 توففالتخا هب عجار فالتخا نیا و دنفلتخم اهنآ ریغرد و یواسم هحضاو
 نآوتادادعتسا فالنخا زا یشان تاکاردا فالتخا و تسا تاکاردا فعض و
 6 اوست ب لباق ریغ و یتاد اهنآ فالتخا و داوم فالتخا هب دنتسم فالتخا



)۲۸۴( 

 روهظزا سپر هک سا ینا تا یتماک لقف:کیفک یییاسب هدقاق تی ازییتت
 نستسناد و (منربب نآ تحص هب یپ مه نیصقان ات)حوضو * هجردب تازجعم

 لسمع شروتسدب یبن نآ هب ناگدننک قیدصت و ناگدنورگ شتوبن یتسار

 قیرطوهتفای تیاده هیلاع تاماقم و دشر هارب مات لقع نآ طسوتب و هدومن

 و کارتالا لماک و دوق میت یکارقا :یخاخ ره یارب اه یو هب لاوضو

 ماوس لا لب اقا دخترا ی
 و داع و ءدبم ایآ هک دشاب هتشادن نانیمطا هک یسک هکنآ مود

 زایتناید تارکاذم ندینش تهج زا و درادن اب دراد یئازج و فیلکت

 نیس رق کاشت ال امع اوست هچرگا و تاعد توعد رب عالطا و نامدرم
 ار تیعقاو یب روما یضعب هک یناسنا دارفا رد همهاو هوق دوحو اب دوش رما

 لیصحت هک یمادام یصخش وچمه دناسرت یم رگید یضعب زا و دهدیم هولج

 هچنانچ و تسا یمئاد مغ و مه و گرزب تریح کی رد هدومنن یفرطب نیقی

 تبار ادیآ یو تنایدارد دن هک امده رکاب یی تی یایقا

 عفو یا ی یک او تشاد دهاوخن یلایخ

 دوشیمعدارو عنام و تسا یلایخ مت ءاد باذع نيا زا یگدوسآ و تریح نيا

 نامدرمو فیجارا زا تیعبت رد هفیرش تاقوا ي یک عیاض و ی

 قلخز اید ایز تع امح هیصخش :هندناق شاد اک هدننکهارمگ ره 9

 ضارعا و هیامنارگ رمع و لام هدومت توعد هبهاو تالابخ و هلطاب قرطب ار

 ثسسعاب و دنیامن یم فلت رمث یب و لصا یب تاروما رد ار اهنآ سوفن و

 دسنوادخب اپیراتفرگ و دئادش رد هجوت و تیاده هارب تسا نامدرم کولس

 کلاپم زا تسا هدنهد تاجن و ایالب عفر و عفد رب تسا رداق هک زیزع

 . ار همیظع یاهرطخ رد عوقو زا تسا ظفاح و هدیدش

 هکناسنا دارفا رد بضغ و توهش هوق ود دوجو اب هکنآ , میس

 هیصخش دئاوف بلج رد.دوخ محازم و یفانم عفاد و عفانم بلاج یدرف ره
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 حس سما یی سه تک مت هک سر

 هب هدیدع عقاوم رد و دوش دوخ ریغب رارضا ز ! مسق ره بجوم هچرگا و تسا

 یسنطاب ریگولج و مزالم عدار کی ات دیامن یم مادقا هعینش لاعفا و لامعا

 تلادع ,تفع *هقیرطب راتفر و تاساوم یارب یشاداپ و رجا هب نانیمطا ینعی

 سوفن ردتایدعت و ملظ و هعینش لامعارپ یتازج و باقع هب *هدیقع و

 و نامولظم و * افعض اب تدعاسم رد مادقا ثعاب هک دش ابن لاومآ و

 وهیرس تایدعت و اه تنایخ زا زارتحا و ناتسد ریز رب محرت و ناسحا

 مان دوشب همهم *همیظع روما و دوهع رد قوثو و نانیمطا لوصح بجوم

 هک دیآ مهارف تاروما زا یریثک رد لالتخا و دشابن تحص هجورب یناگدنز

 س نیا یناسنا ره رد نوچ و دوشن رسیم نآ عفر و عفد رایسب تامحز هب

 راوازسهک نانچمه یجراخ دایز یاهبظاوم نت عفاد و بلاج هوق

 با سنا لب ان اهم اد ایه فب اتهام انار شا

 هیریخلامعا رب دوش یم ثعاب هک تسا مزالم عدار نآ زاد هزش نر لوصح
 هسیصخش دئاوف رد ریغ ریثک ررض رب مادقا و هعینش لاعفا زا تسا منام و

 و تامحز نودب ار لالتخا عفد و یناگدنز ماظتنا تسا بجوم و هبئزح

 . دشابن دوصقم هب یدوم مه هرخالاب هک هربثک جراخم

 لماک نانیمطا شتاراهظا زا هک یلطماک یداه کی هچنانچ . مراهچ

 هورب نیک بارسو نمی تو ار یاد رپ اهخف اصل اه ی موم فا

 نیا ناروسس یغو دیر ملا نیا یا رفت ۱ هک هه مولعم ار

 لاوز و ءانف هب مطق هبرجت و سح بسح رب ناسنا هک هیقاب ریغ تایپتشم

 شتابولطمو یناسنا هک یرکید ملاع دراین تقق و دوخ دوجو وحننیا

 یمسق لامعا و قالخا و اهندیقع زا ایآ و تسه دشاب یئاقب ملاع نآرد ار

 رب ملاع نآ رد هبولطم هجیتن دوش لیصحت ملاع نیا رد هچنانچ هک تسا

 زا تیغ اب تعاب یدب * هی هی دوم هک گیق قو نوش نرم ایت

 روت ده اب مه یرگید ملاع هچناج و تست یزکیف ملاع لار ملا: ییمه

 و دناب هاست نآ یارب دیفم هک میئامن یرما لیصحت میناوت یمن ملاع نيا



۲۸۶ ( 

 یصخشره شتابطاخم *هطساوب هک تسا نیا شاهدئاف لماک یداه ند ادرارق
 لصاح و تانیب و دهاوشب صخش نآ لاح یاضتقم و مهف هجرد بسح رب ار

 عطق ار مدرم هم اه:ننق ار امظا ون تار اخب و هخارادن هم کن انیمطا ندش
 ورق ی نام اتم لاع ناو هی روا ایضحتا اش او هرس اه

 هودنا و مغ زا تحار لوصح و ماد رورسکی تسا بحوم نیقی و عطق نيا و

 ردندوبن صیرخ و ار هقاف و رقق رب ربخ و هبناف تایهتفم زا یضعب نتشاذت
 رب یا اک) یو کار هک سا موقت رز نا ییرک مقارف
 وفع باکترا و هیناف تایهتشم لیصحت رد ار نامدرم هب یدعت و ملظ ندشن

 ندروآ یاجب و نآ کین یاهتبقاع ؛هظحالم هب هحلاص عقاوم رد ار ضامغا و

 یی یار ملاع رففک روم ا
 را اهنآ سیسات هک ینیناوق و ماکحا هکنآ . مجنپ

 دشاب یصخش دیاب ن آ ننقم و سسوم تس ا مزال تاعامتجا ماظتنا و دارفا

 هعفان صاوخ و نامز و رصع رهرد ار سکره هیصخش و هیعون تایضتقم هک

 تسسا راوازس هچنانچ ار یدوجوم رهرب هبترتم دسافم اي حلاصم و ه ات

 تسا یی هنرگودیامن عضو همکحم ماکحا تایعقاو نآ قبط رب و دنادب
 هکتسا نانچ دشابن روما نيا هب لماک ملع کی هار زا اهنآ عضو هک یماکحا
 قیرط هب هتعاب تفیو کیا هراس یخ نیت ناوق هب لهاح صخش

 کی نستشاد رارقرب و دوب دهاوخ اهنآ زا یریتک عمج تکاله ثعاب جالع

 لدع نازیم زا هعوضوم ماکحا هک تسا نیا شا هدئاف یهلا لماک یداه,

 هکیروطب دنناوتب نامدزم ات دیامن مومع هب مالعا تحص ویتسارب ار یقیقح

 ۳ . دنیامن راتفر و یناگدنز تسا راوازس و حالص

 هتیبعا اب ,تمدح رد لمکم ید اه:فحب :مورب توبک رادعب ۰ لیتو

 سا یییدم نآ بیت کاوش و نم و مته نادجو هب هیهلا

 رصع و صاخ نامز هب صاصتخا هروکذم و مکح نآ هک

 تنکدنآ ی ایزو عرضه لی یداه نتشاح راه کا کر ات می
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 دنشاب هباشتم یراصعا تایضتقم هچنانچ یلب . تسا بجاو و مزال هلماک

 تیکس راک تسا نم راهعا ن | «هنغوت هی نیتاوف نشان لا :یاقف

 مایق تهج هب نکل دوش افتکا یلصا لماک یداه و سسوم رفن کی هب هیهلا
 رد :هبضتت تابس اتمو تایضتقم هب تیا ده هفتم یاد آه آ لینکعتهب
 صاضشا اي رفن کی یرصع ره رد دیاب موزل و متح روطب هددعتم *هنمزا

 لصا ماقم رد هچرگا هک دشاب هیهلا *هفلاب تمکح *هیحان زا توعیمهد دعتم

 ننیناوق و ماکحا حرش و نایب *هدهع زا نکل دیاينرب هیلک ماکحا سیسات

 و عون صاخشا هب تبسن هک یتاروتسد نداد و تسا راوازس هچنانچ هسسوم

 میلعتب یلکشم هئداح ره مکحب و هدمآرب دوش ررقم دیاب هیئزج تایصوصخ

 دیابهکیروتس د و صوصخم ضرم رهزییمت هچنانچ دیامن تیاده اصخش یپهلا

 و شضرم و نیس ضیرم ضراوع و لاوحا فالتخا بسحرب هصاخ تاقوا رد

 دع اوقاهنتو تسا یقذاح بیبط هنیاعم هب جاتحم دوش هداد اهنآ ءهدهاشم

 نآ لامع) هب *افتکا هکلب دنک یمن تیافک ماقم نیا رد هیبط هنودم ءهلمجم

 رد ًاصوصخ و هدیدع دراوم رد نیاعم قذاح بیبطب هعجارم نودب دعاوق

 . دوب دهاوخ تکاله بجوم هعهم ضارما
 ثعب موزل لصا رد ءهموقرم تانایب هب لقع نطفت زا سپ ۰ لصو

 دوخ لاضا و راثآ ایشخسن:تادلاب یتغ عیکس.قلاخ هکنیا و:لمکم یذاه

 عو نسخ هب ار نیفولحب رها هک تیییت لضفت. و تمحر و تضافا تبسن زج

 هچنانچ هلماش تمکح و لدع هب ارنآ روخ رد تالامک و هدومن قلخ ماظن و
 لاحُم هک تسا مکاح و مطاق تهادب هب هدومرف تیانع تسا راوازس و حالص

 تسایکو ملع زا*هبترم ایلع هب دهد صاصتخا ار یصخش میکح دنوادخ تسا

 راکفاوبابساو تقاط و تداع یارجم زا جراخ یتازجعم و تانیب و تسارف و

 رودصونادجو عانتما هب دشاب مکاح میقتسم لقع هک یدح و هجردب هیقلخ
 و یدنوادخ ترضح ءهیحان زا صاخ هجوت و هلماک تیانع هب زج روما نیا

 ارنلخ هک دیامن لیامتمم ار تازجعم اب لماک نآ تاصاصتخا نیا زا سپ
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 ار هقح ریغ هدساف روما و هدومن تلاهج هب ءارغا و هلطاب روما هب توعد
 مییضت و داسف زا ریغ هعینص و رما نیا هچ دهد هولج اهنآ دزن تحص روطب
 تادوجوم هب قلطم میکح نآ هک یتاماقم و بتارم و تادادعتسا و قوقح

 اب هرهاظ تافانم و دوشن بترتم نآرب ءهدئاف و درادن رگید "هجیتن هداد

 و عوقو عانتمهب لقع یعطق مکح زادعب و دراد هغلاب تمکح و نسخا ماظن

 هچنانچ قالطالا یلع می 4 ماقم زا یتشز و لطاب رما نینچ روهظ

 تا تسمه آرت شا نوش ها یماسغد اه و لم اک ۵ فشتک تواک

 تازجع نآرودصندوب جراخ لقع یعطق مکحب هک تشاد راپظا یرذع عطاق
 هاو تص  احنا :ا هیاخ  ایاد ل تا

 دشاب رسیمنآ دننام عوقو مه هیرهاظ بابسا هب هچرگا دش هتسناد هیهلا
 زاجع! یارجم زا کیره هب شعوقوتسا نکمم هک همیظع ماسجا کیرحت نوچ
 عباس لوم یرقب تور میم باس یخ ارتش اه قرص
 تمامت رب شروتسد یوریپ بو عادت لک ادا تم میت

 باوص یاههار هب ار اهنآ نیقی روط هب هک هدیدرگ اپنآرب ثوعبم هک یدارفا

 زاو هتشاد رذح رب اهرطخ و اه یدب و اپیهارمگ زا و دیامن یم تیاده
 .. دهد یم ناشتاجن کلاپم

 و کیش وی تک نآ تعاطا رب یبلق دقع سفن رگید و

 یداه نآ نوچ و تسا نآ هب یونعم برق و لاصتا مسق کی شبح و یتسار

 نآ هب برق و لاصتا تسا یدنوادخ تمحرب اهنآ برقآ و دارفا لمکا لمکم

 بسحرب هیونح تایقرت و تاضاقتسا و لاعتم ترضح فاطلا هب برق بجوم
 تمحرزایرودبجوم شضغب و راکنا هچنانچ دوب دهاوخ نامیا و بح بتارم

 | نارفک و ضغب تاجرد توافع هبایذبا یتسپ و هیقیحز

 ستسوم و نامز نیا یبن و یعاد و لمکم و لماک یداه ۶ لسصو

 ء هسیلک یتسار و یتسرد و تسیقح هب قیدصت یهلا قیفوت هب هک یلصا

 هبار ام و میدروآ نآ هب نامیا نوچ و میا هدومن نآ یلعف و یلوق تاراهظا
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 قیدصت لیصفت هب زین اهنآ صاخشا هب هدومرف مالعارالیصفت هتشذگ ءایبنا

 ملسو هلآو هیلع هللا یلص هللادبع نیدمحم نارصفیپ متاخ ترضح میدرک

 هچرگادومرف ررقم شق دص رب هلاد دهاوش زا میکح زیزعدنوادخ هچنآو تسا

 و تسا هلاسر نیا عضو اب یفانم کیره ندومن نایب هک هدوب یرایسب ءایشا

 ره یضنعی دناد یم یبوخب عبتت اب صخش ار اهنآ یونعم اب یلامجا رتاوت

 یتندایز زا دیآرب یمالسا خیراوت بتک رد هنودم رایخ | صحفت ماقمرد سک

 ملق تیز یاه قیرط هبرادقن یلاخ وضع نآ تازیبج را هدزاو رایت
 زایتازجعم اي و صوصخ روط هب تازحعم نآ زا یضعب ای هک دیامن یم لصاح

 و لهچ ودصیسورازه رد مرتحم دوجو نآ نوچ نکل هدش رداص ترضح نآ

 ماکحا و میوق نید و هدوب ناربمغیپ رخآ و هدیدرگ ثوعبم لبق لاس تشه

 دهاوخنزیزع دنوادخ ترضح *هیحان ز 1 شب ول تیر ار شا | هتقتم

 نوتخاب یطخت زنا یعاع اکسس هتشذگ تل نیاهشتاتع وب

 ءهسبترم رد و ترضح نآ نید تایرورض زا نآ هبش و یدعب بال ثیدح

 نسب ا رب تلالد متایا مه ینامسآ باتک زا و تسا ترضحنآ نید توبت

 ما هفیرش هیآ نوچ دراد

 نییبتلاَتاْخو هللا لوسر نکل و کاج نم دحآ ابا دمحُم ک ام
 ۲۸,۳۴ سانلل ها الا کانلسز | اف و همیرک ءهیآ و

 نم ال و هیذَی نی نم لطابا هبتاي ال یر َباتکل هاو "هیآ و
 ۴, ) هفلخ

 موی لب هنات هنعسرغ ام ًارکذ 2 نسگاسا دو و

 ۱ ارزو ةمیقلا
 انوکیلا نحو | یذلاو 1۳ هب : یصوام نیدلا یم عرب و
 ۱۳,۴۲ . هیف وقرفتتالو نیدلا می نآ ینیع و یسوم و میهاربا هب ِ

 ۱9/۶ لب نم و هب مکرنال ن ارقلا اذ لا یحواو ةیآ و

 ۱۱۵/۶ هتاملکل لدبمال الدع و اقدص کبز ةملک تفت و هیآ و
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 ری غبتی و یدهلا هل بام دی نب لوسرلا ققاشی نم و هیآ و فا ص4 ۱
 ۱ ۵,۴ ًاریصم ثامن و ٌمَهَج هلن و ی لوتام هلو نینیّوملا لیبس

 ۳ | غیضنال انا انا هولصلا اوُماقا و باتکلاب نوک نیذْلاو 5
 ۱۳۸۷۰ نیحلضُملا

 ابوتکم هنودجی یذلا یمالا یبلا لوسرلا نوعب الا "دی آ و
 هو رگ نع مینی و فورتملاب مهزمای لیجنالاو ةيروتلا یف مهدنع
 یاشار مهنع عمو تفابکلا عین موح حب و تابیطلا مه
 "یملزن یذلا روا وعبتاو ةورصن و هورزع و وب اونمآ ی میل

 ۱۷۰/۷ ًعیمج میل هّللا لوس یناسانلا اه ای لم نوحلشلا مه کتلوا
 لاو ٌیسحم وه و هل هجوم نی ًنید سا نم و ی و

 ۱۲۵, ۴ ًفینخ میهاربا

 . تسا لیوطت بجوم اهنآ رکذ هک همیرک تایآ ز ا ریاس و

 مامت و درادن ددعت یهلا نید هک تسادیپ او یلمأتم ره هکنیا اب

 ینعی دشاب مالسا نید هک دنا هدومن توعد تلم و نید کی هب ناربمفیپ
 زا ثوعبم نالوسر هچنآ اب ندرکن دانع و قح نتفرگ ندرگب و ندوب:ملسر
 شا تحص میقتسم لقع و دنناوخ یم نآب هیهلا *هلماک تمکح *هیح هیات

 مرارع نام ات ی ۱
 ترضح هب تسا بهاوم و معن و راثآ و لاعفا دانتسا و نآ هیتاذ تالامک و

 ۰ هظحالم زا و تسا یهلا تعیوش رد هررقم ماکحا قیدصت و یلاعت قح
 یکی هینآرق *همیرک تایآ و اهنآ زا هدوجوم بتک رد نیقباس ءایبنا تانأیب
 هیمالسا *هدحاو تلمهب توعد ردناربمغیپ *همه قافتا و یپلا نید ندوب

 : تسا تایآ نیا همیرک تایآ نآ *هلمج ز ی ی ی
 ۱ مه م

 ۱9/۳ مالسالا هل نیدلا ن

 دقف و اوملسا ناف متملسا* نییمألاو باتکلا ی ۳
 مح #  هچ

 ۸۳+۱ اودتها



۱۲۹۱ 
 تست سس سس سس

 نم ةرسخالا یف وه و هثم لبقی نلفًانید مالسال غت نم و
 ۱ ۸۵/۳ .. نیرساخلا

 ۶۳ هد نم نییبنلاو حون لا نیو امک کیلا انیتوا انا

 تست نر او لودر دوی هب سوصت هیات کا تینا ملت
 نانچمه تسا مزال لقع مکحب یلاعتقح زا بهاوم ریاس و لقع یمظع

 دعب دنتسه یلاعتقح زا یگرزب تبهوم هک ناربفیپ و رهاظ نالوسر قیدصت

 ؟توسبن توبث زا سپ و تسا بجاو و متح اهنآ تحص و یتسار نتخانش زا

 و تسا بجاو یا سو ی و

 و لیلد هار زا ار اهنآ تقیقح دیاش و دیاب هچنانچ دناوتن لفع هچرگا

 رد توبنیع دم رفن کی توبن توبث زا سپ هکلب دیامن کاردا و فشک ناهرب

 سیو سا تیم هک
 اهم وات نشآ ایفا و لاو ا یو هک هیا توت قوس
 دسندمآ فینح دحاو نید رب عامتجا و مالسا هب قلخ تیاده یارب هدمع

 ماتکحا رد, یهالبخا اما تایضقمو یاد ادا تا بر تیاتش

 متاخ تلحر زادعب نوچ سپ دشابیفالتخا تناید لصا رد هن هدش هسسرم

 دبیر اهحنهوب تفار هیات هک شاخ ار ساک ی سه

 و دراذگ مدق ملاع نیا رد سکره هک دومرف تیانع هیقاب ءهزجعم شلاعتم

 هزجعمب ندرب یپ ددص رد هچنانچ و هدومن هدهاتم ارنآ دناوتب دشاب لباق

 یناسک زا لاوئس هب هچرگا و دیامن لصاح نآ هب عالطا دناونب دشاب شندوب

 هعطاف تجح و هدنیاپ هزجس نآ و دنشاب نآ زاجعا مهف لها هک دشاب

 تسادیجمتو فیصوت زا ینغتسم هکتسا ترضحنآآربلزنم دیجمنآرف هتباث
 یحیوخ هب ارت نارف ندون هرم هک ین باهزیچ هلمح زا ؛ لصو

 نایت هعع وواک یادآور وا هتک هک تا یا دراس وفا

 دومرف اراهنآ قرط مامت نالطب راهظا هکنیا تهج زا (ص) متاخ ترضح اب

 راتفر اب یفانم هک داد رارف هیعرش دودح و دویق کی اهرسدوخ نآ یارب و
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 ماکحا داد تیارس و دوب روما همهرد تلاهح و توپش فرص یاضتقم ه هب

 زا نیبصعتم اصوصخ و اهنآ لابع و لام و ناجرد ار هررعم وه و
 و تیتر تمیز هتک ار يعس تیاهن هک اپنآ یاسور و یراصن و دوهی
 وا اب تابراحم و تالداجم و اه تیذا رادقم هچ و دنتشاد ترضح نآ لتق
 لوادتم شتکارف هک هینآرق صوصن و هربتعم خیراوت بسح رب هچنانچ دندومن
 هدوب تایصوصخنیا زا نیعلطم و ترضح نآ نیرصاعم و نیملسم مومع نیب
 ترضح نآ اب رافک و باتکلها "هنایشحوتاکرحو تمصاخمو توادع تی اهن
 من ممتسا ییسرتا نیا سیف فو ما مس نتع اتو

 لئابق دلب نآ لها هک یدلب رد یسک هچنانچ هک دبایرد حوضوب دشاب لقعتم
 ءاسور و یبهذم هب هلاس نیدنچ هخسار *هدیقع *هلیبق ره و دنشاب هد دعتم
 هک یبهذم تیقح و بهاذم نآ تم امن نالطب راهظا دنشاب هتشاد یبهدم

 دوخنطاب ملاع یارجم زا و دیامنب تسه بهاذم نآ هلمح یفانم و فلاخم

 ار یرما دوخ تاراهظا تحص رب لیلد و دهدهولح دوخ به ذم نآهبیعادار
 ؟اسنلع اهنآ تمامتب و دشاب دلب نآرد لوادتم رما ن آخنس هک دراد راهظا

 دیدروآ ار نآ زا یئزج اي رما نیا لثم هچنانچ هک دیامن داهنشيپ و مالعام
 ینتشون خنس زا مه رما نآ و تسا لطاب و بذک و ارتفا نآ تاراهظا *هیلک
 نودبو همان بش روطب دنیآرب رما نآ لتم ءاشنا ءهدهع زا هچنانچ هک دشاب
 بس ی وتهف افشا هیوع اب ها هم دف اطم راطتم
 نآهب ندیورگ ماقم رد اپنآ ۳۰ تاج هدهاشم مهدلب نآ بهاذم

 دوشیم یوق و دئاز نآ تکوشو هدع هتفرهتفر و هدم آرب راپظالادی دح صخش

 رد تسا نکمم هکلب تفر دهاوخ نایم زا و هتخیسگ مه زااپنا ؟هتشر و

 اب انیقی و ًاعطق دنوش التبم هدیدش تام دصب و دنشاب همیظع یاهرطخ ماقم
 وهدم آ رب شبهذم و توعد هزان صخش نآ عفر و عفد ماقم رد تیدح لامک

 اعم دف اس سمت اد تی تا نا هه

 شب ذعم یکاندرد باذع و لماک تازاجم هب نآرب ارناشتالاقم ضرعو یمومع
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 ینامیشپوتمادن راهظا و هتسج اهنآ هب لسوت هنازجاع هکنآ رگم دندومن یم
 انآ هب دوع رگید هک دهد لماک نانیمطا و هدومن دوخ تاراهظا و لاعفا زا

 هسک دلب نآ لها زا کیره هکلب دنیامن ضامغا و وفع شتاریصقت زا و دنکت
 شستالاقم لثم راشتنا ماقم رد دنراد دوخ ءهقیرط و تاداع رد یخوسر

 . دندومن یم یبوخب ارن نالطب تابثا و هدمآرب

 یباتک هن و اهباتک هن و دماین رب یسک ماقم ار دنا هک

 زج هب دندروآ ن 0

 مدع زا شیب نآ یئاوسر هک دندومن یم یتاراهظا زجع تیاهن هار زا هکنیا

 ه لیبق زا هدوب راپظا

 ۵,۲۵ ًالیصا و دریل يه تیبا زا
 ۳, رب هل متا 1

 ۳۸۸ اذه لی ان ال

 ۳۰,۵۷ نونملا بْی هب صبرتت رعاش اب
 روهظ تیاهن ردناشزجع و تحاصف رب شتلالد هک اهنیا لاثما و

 برسع ءاغلب و ءاحصف زا یکلمج و نآرق ناسل لها زا یگمه هکنیا اب تسا

 ماقمو تبتر ولع هکنیا رب تسا یرهاظ عطاق ناهرب و مکحم لیلد دندوب
 ربلزنم باتک کبس و بولسا تحص و هینآرق تایآ تغالب و تاملک تحاصف

 *هدودحم یاوق و هب رشب راکفا هک تسا یدح و *هجردب هن یماهت (ص ) یبن

 . دیامن تردق و یئاناوت راهظا نآ لباقم رد دناونب هیقلخ

 ی ناب با دیجم نارق زاجعا ندرک رهاظ رد «رگید رما و

 هب هع وضوم یاپباتک ییفلوم و نیفنصم *هلمج تداع و هویش هکنیا رد تسین

 یعسو ششوک تیاهن هک تسا نیا مه مجع زا یضعب مسر هکلب یبرع ناسل
 وهخماش تارابع دوخ باتک ءهچایید رد ات دنیامن یم فرص نیا رد اردوخ

 لامک و دنیامن رکذ رکب *هعیدب نیماضم و هفیلب لاوقا و هحیصف تاملک

 هچنآودش ابقونعم و یظفل نسح تیاهن رد تهج ره زا هک دنراد ار تبظاوم
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 هک تسین رود و دنرب یم راکب اه هچایید رد احارتقا و اعارتخا دنناوتب
 دشاب نامه هفیلب تارابع و هحیصف تاملک قیفلت اهنآ زا کیره دح تیاهن
 تبسن تساجک اهترکف و اهیعس همه نيا اب و دنا هدومن رکذ هچابید رد هک
 تایآ زا هیآ کی هچنانچ تهج نیمه زا و هینآرق تایآ اب اهنآ تاملک
 و ۱ همیرک
 لصا هک ییاپباتک لاح تسا نینچ مه و تس ا تارابع نآ نیب ناشخرد

00/۳ 
 بتک نیاعون ءهظحالم ریبخ صخش هکنیا زا سپ و نآ ریغ وتیریرح تام اقم»ن

 ابا ییدا و یایانادنا دفن نیا هک .دنک لم جو هیات هووکتستارابعو
 یربارب هک دنهدب بیترت یترابع رطس کی دنتسناوتن مامتها و یعس تیاهبن

 ناشتاملک ردق ره هکلب دیامن ینآرق یاه هروس زا یرصتخم هروس کی اب

 هیآ اب قیبطت هچنانچ دنشاب هدرک رکذ هفیلب لاوقا و دشاب هعیدب و هحیصف
 کی :کرتتررک *هبآ نا هک تسا مکاعشقوقن نادجو هی باش هی ار ابا زا

 و دراد هینآرق تایآ نامهب راصحنا هک دراد یصاخ رثا و تیفیک و شور و
 هتمادک رگ ههیلک اپتآ زا کیدیاسب کا هک تسا هسانف,شتاملک یمسق:هب
 نآراگنامه برع رافک تعامج هچنانچ درادن ار لصا *هملک تیصوصخ دوش

 سوفن ردتایآ توالح , ۱ و

 را ما و تنم شعب همظخ طناب ریوت هعس الااده نا تسا یرهت,ویش ات

 و تسا یرشب مالک زا جراخ دیجم نآرق نیا هک تفای دهاوخ فاصنا یور

 . تسین هیقلخ تردق و هدهع رد نآ لثم ندروآ

 و ءافلب و ءاحصف زا ءهثوروم هیبرع تارابع زا یضعب - لاوشس

 هسینآرق تایآ ؛هجردب تغالب و تحاصف تهج زا دیاش نیقحالو نیقباس
 ییاهبرعربنینچ مهو دشابلکشم ام رب رما نیا نداد زپمت نکل دشاب هدیسر
 ماقم ولعیدایز تباب زا دنتسه ینآرق تغل لها و ءاحصف و ءاغلب زا هک
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 دشاب برع ریغ زا هچرگا و دنادب ار برع ناسل سکره - باوج

 و نارق زا *هروس نایم هصاخ تیصوصخ و همان تبسانم کی دوخ نادجو هب

 و مس و تغالب و تحاصف تپح زا رگید هیآ و هیآ و نآ زا رگید *هروس

 و هروس نآ نایم ار تیصوصخ و تبسانم ن آهک تفای دهاوخ رثا و بولسا

 و تسحاصف یارب هچ رگا و تفای دهاوخن نآرق ریغ زا تارابع ریاس و هیآ

 نوت ساب کیر من ات هسبمک آهو |: تتسخب ,یصع ار یا شو

 رب *هملک ره نداد زپمن هک دننک یم حیرصت ناشاهدوخ نایب و یناعم ءاملع

 یردقباهنآ عقاوم و بسانت و تغالب و تحاصف تهجح - زا هنکمم بنارم بسح

 ماسمتهب ءافو هینابر ماهلا و هیپملا تهح زا ربغ هک اتش اید و نلیقم

 و تسین نکمم دشاب هدشن راذگورف دوخ عقوم رد *هبترم چیه هکیروطب مالک

 شور و بولسا رد حیحص نادجو بحاص تغالب و تحاصف تپح زا هتشذگ

 . دومن ی

 و دننک یم نآ هب قیدصت مدرم زا صاوخ هک یروما زا رگید و
 تیلم اک ندوب ملسم ابفک تسا نیا تسا نارف تیمخ تابخا رزق یوف :دنوم

 واهنآ نایاناد و اپورا مدرم دزن یتح* مومع دزن هیلقع تبتر رد ترضحنآ

 نآ ؛هماع دزن ار تا ماقم کی مرتحم دوجو نآ ندوب اراد

 تر و همی هم اکیا اهم ما ی هک ینامدرم

 «هسطحالم هکنیا زا هتشذگ)دننآرق زا ضعب اب ماعت لثم هب نایتا زا زجاع

 نآ ءهمات تبص وصخ بسحرب هک یصاخ درومابب ءهروس اي هیآ رهتبسانم

 هنیدمردهاگ و هکم رد یهاگ هنفای لوزن نآرد هرصحنم ماکحا روتسد و د روم

 (اریلبق و یعفد قیفلتب لوق ن الطب دزاس یم رهاظ ر یون دی
 اب شم دا یصخش ءهداد بیترت هکلب دوب یمن یهلا یارجم زا سان نت ۱
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 رسب هدهع زا مه یرگید *هدع ار بیترت و عمج نآ لثم هک هدوب یصاخشا
 ر هیت یچ نجفی نیا تره نایاب انا ی

 ؛ باطخ هب ار ۳ نآ و دومرف یمن نآرق لثم هب ندرواین رب قّلس
 هسیلثم نم قروسب اف اند یلع الت اب بو يف تک ناف

 لو اوت ملل اف نیقواص متن نامللا نود نم مکنادهش اوعداوآ

 ۲۳۲ نیرف کل تا هراجحلاو سانلا اهذوقویتلا زانلا او اوقت اک اولعْفَت
 نآرقلااذه لشمب اوت ای نآ یلع نچلاو سنالا تعتجانتل قو ۳7
 ۸۸,۷ ًاریهظ ضعبل ٌمهضعب ههضعب ناکول هلئمب نوتایال

 نا یه ها و خانی
 دز یمن تداشر و تماقتسا رمک هب هفلتخم قرف مامت اب ءهلداجم یارب تمه

 فرش اب لقاع صخش هنوگچ دومن یمن ار نایدا *هیلک نالطب راهظا و
 دوخ لامو ناج و ضرع و تفارش درادن یرما تحص هب نانیمطا هک یمرتحم
 هک مهار یرما هوالع و دیامن یم رما نآرب فوقوم اردوخ لیماف و هریشع و
 ۲ دوخ بهذم ربغ بهاذم هیلک لاطبا زا تسا ترابع

 تحص لیلد هک یرمآ ن ۲ نالطب راهظا رب ثعب ار ملاع للم لها ءهلمج

 و راهظا و دنز زجع نعط اهنآ *همهرب ًمقاد و دیامن هداد رارق دوخ یوعد
 . دیامن اهنآ یدبا یناوتان مالعا,

 هک هدوب مزاج و عطاق ای و هتشاد اهنآ زجع هب ملع هکنیا اب سپ

 ودیامن یم نآ لثم هب ندروآ زا فرصنم ار اهنآ تقو همه یلاعتقح ترضح
 دوش یم تباث شتحص و ترضح نآ توبن تیقح تروص ود زا کیره رد

 ۱۸,۸۷ ءهیآ زا دافتسم هچرکا

 یاوقوراکا ًاتقیقح هک تسا نیا نجْلاو سْالا تعمتجا نت لق
 ]۱ نا

 عقاوم رد تاملک عوقو ؛هظحالم و یهلا مالک و ناشاهپمالک شور و کبس رد
 تسا رما نیارب دهاش اهنآ تابسانم و هقئال



)۲۹۷( 

 تاراپظا قدص و تیقح رب تلالد هک یروما هلمج زا < لسصو

 < هنسح تاکلم 28ص یالح فرات ار هیون هو دم وقته

 زانیگرشم و رافک و لاهج وبارعا نآاب شترشاعم نسح تیاهن و ترضحنآ

 شا هستن هوا الا ابا ی ها ها

 نا هرات آه هدوب تو ناو ما لامهسو سیب مدرک هک و
 هب هفقلعتم فراعم رادقمهچ و هدومرف تیبرت و میلعت ار قالخا دب نامدرم

 ۱ هخلات منا و نا هاسا تساوی لاخم قاتفرف گم

۱7 

 هنقتم ماکحا سیس مسأت هزادنا هچ و دنهد ر ارق شتمالم و نعط دروم دنتسناوتن

 لیبف زا عرش دیکات تهج زا اراهنآ رتکچوک دئاوف و حلاصم و مکح هک هدومن

 زا زجاع و نایب زا رصاق هقیقد لوقع و هریثک تانایب تاهورکم و تایحتسم

 و *ابطا و امکح دوهشم هریثک حلاصم یمکح ره رد و تسا اهنآ هب لوصو

 قوس و بورح ریبدن مأاقم رد نازیم هچ و هدش نیقحالو نیقبأاس نیحرشم

 و یاسر هریک تاج ابقنب یط او هو اون هوش رب ناب تو زک ام
 هی ییتمم اینو اف ابا تابق س عيک ار یر اه ایم
 اما تارف اس, بیشرت هر دم :تسایس رک هی اهر وتسد هو هتش ات

 هب بسیغرت و هنسح ظعاوم رد هیفاک هیفاو تانایب و هیئزج و هیلک لاعفا و
 هدادراشتنا و هتشاد ررقم هکیس و هنسح لامعا راثآ و ءازج و هتسیاش یاهراک
 خیراون و (ص) ترضح نآ زا هیورم ثیداحا و ینامسآ باتک *هظحالم هک

 ءادعاهمه نآ اب و دناسر یم ار بلاطم نیا یتسار و یتسرد یبوخب یمالسا

 و هستشادن اهنآ تامدص و رکم زا یفوخ هنوگچیه هنیک رپ نانمشد و هریثک
 اب و هتشاد لومعم هیهلا تعیرش و هفیرط رد ار تیدج و تماقتسا تیاپن

 نیهارب و هقح تانایب تیبلاغ و یرنرب بلق توق و رطاخ نانیمطا لامک
 ونیلد اجم رب ترصن و اهنآ تاراهظا و نایدا مامت رب اردوخ *هحضاو *همات
 ام هللا خستیف ) ناسل هب یهاگ هدومرف راهظا هدیدع تار عام



)۲۹۸( 

 امر زطتلناسرابم هب یهاکو ها هل مت نامی یی

 بوی ادبی یا ساکت لاو یکم او

 ینامسآ باتک نامه رد و دوب هدومس تئارق یباتک و هدم این رب ندناوخ

 ۵ دومرفجرد ار رما نیا هدوب شنیرص اعم و دلب لها تسد "ِ لا

 (گنیمیپ هطختال بانک نم هلبق نم م اولت تثک ام و) هدرک راهظا ًانلع و
 شیت مت اس وب مدنی ترم رد هچنانچ هک تسا نیقی و

 ِ دنتسناوت یم رگا هکلب دندیناسر یم حوضو "هجردب ار یوعد نیا نالطب

 دوخب دزن ار ترضح نآ ندناوخ سرد یوعد هکنیا ات دنهدب اپتوشر یضعب

 باب زا دندومنن یمادق] نینچ هکنیيا و دندومن یم مادقا هتبلا « دنیامن

 ماقمنیایوعد یارب یسک ندوبن لباق و نام ز نآرد بلطم نیا 3و مشق

 دشاب هدرک دوخ دلب نامهرد دیاب دوب هدرک یسردت هچنانچ هکنيا اب هدوب

 کی رد ارشآ همه تراجت یارب هرصتخم ترفاسود نامز زج هکنیا باب زا

 نیا رب دهاش (ولق الف لب نم رفع کیف ثقبق ذف) هیآ و هدوب دل

 بستک رد شتلاسر هب مالع و شس دقم دوجو هب هدژم رگید و تسا لاقم

 ینامسآ باتک هچنانچ نآ هب باتک لها تداهش و نیضام ءایبنا زا*هقباس
 هبآ نوچ تسا و مو عفاوم رد

 هی هیآ مه نی لو
 ملایم شیفت شد ی اوعمس ۱ (یئارسا ینب

 بانک مات نیدتوهل ان نوفرتب انک نوری لا یم اوفرع انس

 (ان انبز نم قحلا هنا هب سا طلا منع لث درو هب مه هلی نی

 دو یک ِِ ۱

۳۶۸ 

 7 ا رد لمات و تسا دراو دروم نیا رد هک همیرک تایآ ریاس و

لاو تحص حوضو و یبوخب نادنمشناد و مدرم صاوخ
 توبت یتسرد و و تیه

 . دزاس یم رهاظ ار مرتحم دوحو نآ هیونعم تاماقم و

 ارنام درم هک ار هفلتخم هعرتخم بهاذم بابرا مینیب یم - لاوئس

هب یعمج و دنیامن یم دوخ ءاسور اب دوخ هب توعد
 لها و دنا هدیورگ اهنآ 



 سس سس سس سس سس )۲۹۹(

 عسفد ماقم رد و دنرادن اهنآ هب ضرعت دنفلاخم بهذم رد ابنآ اب هک دلب

 فا مار

 مسناخ ترضح تیمتاخ و تیقح و توبن توبث زادعب باوج

 و تعیرش رد هقح *؟هقیرطو یهلا نید راصحنا و هیعطق نیهارم[ص) ءایبنا

 هبم السا ترورض و هرتاوتم رابخا صوصن و هینآرق تایآ حیرصب هیمالسا تلم

 اس نینب ته هاتف ایی ته ار تاراپظا نیا نالطب

 نیا زا فرشا اردوخ تقو دنتسه اهنآ داسف . حوضو و روپظب عطاق نوچ

 :حتب اهن :تاحف ۱و یه هاطا فا یادم یا رو هرم هک ها

 نالطب فیکات و راکذت باب زا دحاو | تو مالعا ءاملع بنات ۱

 رسیغ هیهافش تانایب هب ار هیهاو تالایخ و هفلتخم *هدیدج بهاذمنیا

 ده دوم رپ جیرفت روهظ و حوضو تیاهن رد هد دعتم هروپشمیاپب اتکوهروصحم

 ار نسییاذگ تاعد نیا زا *هدع عفد هیمالسا تلود فرط زا مه ررکم و

 تسلط یا اه اه ناف ی
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 نایم رد مالسا ناگرزب هسدقم تادوجو نوچ تاقوا نیا رد یلب

 و هدرمش تمینغ یتصرم شالغ هلضم ماوقا نآ تسا بایمک و لیلق مدرم

 زالاهج و هدرتسگ ار یناطیش *هلیح و بیرف یاپماد رانک و هشوگ رد ابعاد

 یاسور ای دوخهب توعد و هدومن راتفرگ سیلدت و رکم یاهمادب ار قیرف ره

 و ایخا هد انتسا و یئایر دهز و یتسرپادخ راهظا هب ای دنی امنیم دوخ

 همیمضب اپ و هدیدج یاهنعدب تابثا رد هبوذکم تایاور و هلوعجم ثیداحا
 رف تتسیف فا نا اس ناف اش افق یو هوم یازوا

 ی ]۳

 یا و فتخ شارعا و هیناطیش تالایخ زا هیشان تالیوات وتو و

 چیه هک هیهلا عیارش *هیلک و هیلقع تایرورض اب *هفلاخم هدیدج ماکحا

 مهوت وچمه و هتشادن ار حبق و نسح مهف و هدومنن اراهنآ دسافم ءهظحالم



)۳۰۰( 

 بسحرب نیقباس ءایبناهک تسا یتاروما هیپلا ماکحا هللاب ذوعن دنا هدومن

 و هدومرف ررقم فازج روطب هزعلا بر ترضح اي و هدومن عضو دوخ هاوخلد

 هچنآ ردهکنآ هن دنیامن لمع نآ هب مدرم هک هدوب یماکحا عضو فرص "ضرغ

 نالطبب مکاحلقع ترورض هکنیا اب دشاب هیعقاوتپج کی هدومرف یهن ای رما

 و عفن و هدئاف بترت ظاحل نودبمیکح لدع ملاع قلاخ هنوگچ و تسا نیا

 زا یهن هدسفم و ررض بترت نودب اي و یزیچب رما تیدج روطب یتحطصم

 بیوصت یلقاع چیه هک ار وفل و ثبع راک نیا ایآ و دومرف دهاوخ یزیچ

 1۳9 با اب و هداد یالطالا یلع میکح هب تبسن هک تسا راوازس دیامن یمن

 هتل انذَجو ول هقجاف ولمف اذر ور دنیمن یتسرپادخ و نیدت یوعد

 ال ام هللا يلع نولوقتا ءافحفلایرمایال هللا ناب لق اهب انرمآ ٌهللاو انُکایآ
 م ۵

 شرماوفرعلاب رنو لا حل ۹ وی هللاواطتقلاب یبر رمآ لق نوملعت
 ارسنلم 28 لی را 2۳۹ نیم ها مهاکص ره جا ی 2

 سنا نقل یمتابیناو هاب جرغ یتلا هل ةیز مر نم لق)

 ۳۳/۷ (َقحلا رب رخ ب یئبلاو مثالا و نطّبام و اتم رهقنام جاوا یبو مّوح

 و تنه دیف لب دیو ریپش هیچلآ هه ماکحا رد ینامز سپ

 یدروم رهرد یمکح ره زیوجت یهاگ و دنیامن یم لعج یمکح لطاب لایخب

 اهتآ هب هک مه قمحا لاهج و دنیامن یم ماکحا *هیلک عفر و هدرک دراوم
 یدرف ره رد هک یدنوادخ دوش یم هنوگچ هک دنرادن لمات چیه دنا هدیورگ

 لوقع ینادجو ار یروما حبق و نسح و هداد رارق دب و بوخب مکاح لقع

 تیاده تهج هب و هدومرف یناسنا دوشم ار اهنآ راضم و عفانم و هدومن

 و هداتسرف ناربمغیپ تاکاردا لیمکت و نامدرم
 د اعمو ش اعم ماظتنا تهج ز ا

 یم ارگ هدومرف ررقم یتاروتسد و ماکحا اهیدب زا یروب و اهیبوخب تن

 اب بوخ یاهزیچ زا یهن و ررض اب تشز یاهر اکب رما اردوخ تاقولخم نیرت

 ایآ و دراد یدغاوف ناگدنب یارب ررض اب و تشز یاهر اک ایآ دیامن عفانم

 هسب برق زج ایآ دیامن یم زیزع دنوادخ تاضافا و تمحرب کیدزن ار اهنآ



)۲۰۱( 

 تشاد دهاوخ رگید ءهجیتنیناطیش لغابح

 و هفیرط رد دیاب تفر قح فالخب سکره هک تسا یپیدب یلب
 یتسیاب دیزرو تفلاخم (ص) مناخ ترضح اب هکنآ ره و دیآ رد ناطیش یز

 . دروآ تسدب ار لهجوبا *هتشر

 نونهقْفیال ٌبولق هل سنالاو نجلا نب اینک متمجِ و دکلو)
 ماسشالاک کتلوا اهب نوععشیال اذآ لو هی نورصبیال نی هلو اهب
 هسب انلسرا امب و باتکلاب وب دکل( نون کتلوا لا هه 1۳

 یف نو یحسی ۱ مهقانعا ین لالغالاذا نوملعی فوسق انس

 هدکترفت ال قح هل دعو نا سانلا هی )(نوژجنُب رانلا یف مت میمحلا
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 #ياوم 9و 0 ِس 7

 اودع هوذخت اف ودع مکل ناطَیَسلا نا رورلا هللاب مکنرفیالو اینا هویحلا

 ۵,۳۵ (ریعسلا باخضآ نم اونوکیل ُهبح اوعدی اما
 واه هبعش نوچ هلضم هلاض ماوقا یاه قیرط وب نکن و

 هبتاهجوتو باوص و تیاده قیرط زا هجراخ یاههار قوقتو لهج یاهعرف

 تسا رایسب و ددعتم تهج نیا هب دشاب یم هلئاز تالایخ و هلطاب تانیعت

 متاخ ترضح تما رد هک هدش دراو هدیدع رابخا و تیداحا رد هچنانچ

 شور و هویش و هینآرف *هقیرط رب هک ینامدرم و تعامح کی زا ربغ (ص)
 دوبدنهاوخ هلطاب هقرف ود و دانفه دننامب تبات تراپط و تمصع تیبلها

 ایا تی نا یار هوش اتم ی السا نی شاه فک
 فالتخ!و دنشاب هتشاد ملسم ار هیدمحم تعیرش ماود هک تسا یناسکب رظان

 یادش هوا مینا یا سرصع اع سام تا طیب
 ترس بنا هاو تو تا ارت وه سان

 رایتخالنلبنح نید زا فارحناوهدم آرب (ص) هللادبع نیدمحم ءاببنالامتاخ

 یصاخشا هچ تسا هلضم یاه هقرف عومجم *هزورما "هویش هچنآ نکیل دنیامن
 و مالسا هب دنا ثبشتم هک یناسک هچ و دنشاب هدش دترم مالسا *هقبر زا هک

 هکتار رف ميووم رک هه آتی جراش قنک اتوو رضبیضخب کتب



)۲۰۲( 

 تاموقرمونیخسار* امکح تاروفسم زا هک دنچ یتاملک راهظا هب دنوش کسمنم

 و یناعم میف نودب ار هلوقنم ظافلا نآ طقف و هدروآ تسدب نیخم اش ءافرع

 جردسنم ات دوخ ۹ هل اض تابوتکم رد و هدومن طبض دصاّقم

 مه زاهیباستکا و هیعارنخا هطبترمریغ تالمهم و هلوعجم تالیوأت و هدرک

 را یستعو ات نآدنشنات را رغاحا یو اپتآ هات ی یارگایم

 9 همغن و لیلب و لگظفل رکذب و هدومن جرد تاملک نآ لیذ رد تسا نایب

 تسمصع یب نانز و هدمآرب هبوذکم تاجردتم ن ۱ هتحص ماش ره راسشاف

 لامح و هداد رارق دوخ نیبم ناسل و غلبم ار لامعالا فورعم لاحلا مولع

 بک روا نیا تاماقم و لام عیمطت هب ار هلبا تسرپ توهش

 تلالض هار هب توعد و هدومن راتفرگ ریوزت ماد رد دنراد لومعم و لوادتم

 ولیحنیا هب هک دنا هدومن مهوت وچمه و هدرک تشز تداع و لطاب دصقم و

 ای و هداد یلیدبت و رییفت ار هیعقاو *هقح روما و هتباث فراعم ناوتیم اهرکم

 تسهادبهب یلقاع ره و دنزاس دراو یناصقن و فعض هیهلا هیقیقح راونا رد

 عامتجا ماقم رد هیقش هریرش سوفن و هیناملظ ق قساوغ ردق ره هک دناد یم

 دن درگزیمتم و رود هیونعم راونا هب طالتخا زا و هدمآرب یروص لاصتا و یتقوم

 وهفاضا و مکحتسم و مهستی زا 2 ن آ تدش و صولخ و تفارص * 9

 روسی و دیازتم اهنآ ؛هولج ًاناف انا و دوش رتشيب و رتهب اهنآ تاقارش

 چسیه هب تدیقع هک شیکدب ماوقا نپ با بجعلل ای و ددرگ رتم امت ن اشتال امک

 لهج رد یگتفرورف و حئابق باکترا تدایز *هطساوب دنرادن يبهذم و تم

 و هدیرد لصا زا ار ایح هدرپ و هتشگ بولسم اهنآ زا لاعفنا ءهوق تقامح و

 هتک ی اییقت اتیوش ار هروهشم بتک رد هروکذم رابخا و هدنکفا یرانکب

 دص اتم تحص رب داهشتسا تافرحم نیا هب و هداد دشابدوخ لایخاب سانم

 و مدقم رکذ نودب ار رابخا تادرفم و تارقف زا یضعب اي هدومن دوخ
 رخوم

م نآب ماوع رب هابتشا هطساوب و هدومن لقن نآ
 قدص رب لالدتسا لمج

 زیمت میناوت یمن ام دیتوک یم هک لاهج نامدرم یا دنیامن دوخ تاراهظا



)۲۰۳( 

 هچرگا میراد ثیداحا و رابخا عبتت زا زجع و میهدب دسأف و حیحص نیب

 تماما لثم یارب ودینک یمن و دینک راسفتسا شلها زا دیناوت یم یبوخب

 هرسنناوتم رابخا و ناهرب و لیلد نارازه ۳ مهیلع نیرهاط ؟همئا

 اعم ای ساق قخ او ی سم جا کات
 اي یتداع قرخ ای و یتیآ *هدهاشم نوک هک تشآ هک تفاهم قیر

 ناگدننکتوعد و نادان شناد یب ماوقا نیاهب یتجحولیلد*هم افارب عالطا

 هلطابتائاقلا زا مسق نیا و هدومن مات هجوت هدساف قالخا و هکبس لامعا هب

 هریخ وه و قلاب اتنیب مکخی هللاف دیئامن یم لوبق تعرس و تلوهس هب ار
 ین

 مدرک تا سس وصف اه

 هک تسا لوقتم بلفت نب نابآ زا ۳-ك ۳"
 ایتعل ق حل ةيار ته اذا  لوقی ()هللادْب ابآ تنمس لاف

 نم سانلا یقلی ید (ع) لاقال تل کلذ ل یرذتا برغْلاو قرشلا لها

 (۲۹۰رفص) .هجورخ لبق (ع) هتیب ها
 هب قح هیآ و صاصتخا رب تلالد هک ار ربخ نیا رخآ طلاغم نآ و

 هوش رک سرما لو ها هویت لا کن همسر ۲ مات سرخ

 ربام سپ دنیوج یم یرازیب ام باحصا زا ناناملسم نوچ هک دراد یم راپظا

 ۶۸۵۴ نت
 تبتم و قدصم ار (رکن ءینیش یل) عادلا عذی موی ) هفیرش هیآ و

 هظحالمودراد یروعش هلمجلا یف سکره هکیتروص رد هداد رارف دوخ دوصقم
 و یربک تمایق رما رد حیرص هفیرش ءهیآ هک دبای یم دیامن ار هیآ دعب و لبق
 ندسناوخ عقوم رد هکنیا و تسا باسح یارب مدرم توعد و تاوما ثعب

 تیم نا باهات فلاح زا زا نرامووف یا ماد

 رس مو ی یا و
 صم

 ؛یشیلا عادلا مد موی مهنع لوتف ) تسا هعاسلا تون ۴ ۵ روس تو



)۳۰۳۴( 

 هءمو و بم رو وه ریو و ام هک اس و

 یلا نیعطهم رشتنم دارج مْهَناک ث بادجالا نو ب مهراصبا اعشخ رکن

 ۸. ۹۵ (رسع موی اذه نورف کلا لوقی عادلا

 . تسا رایسب رگید تایآ هیآ ناتو

 و هدومن رکذ طلاقم ن آ هک تسا هبدن تارقف زا يضعب رگید و

 نسنْسلا و ضئارفلا دیدجتل حمل نیا ۳)۱:هشا نا ن آ و هدرک د اتکا

 یتارقف تارفف نيا دعب تاملک هکنیا اب (هعیرتلاو همه اعالریختْملا ی

 تسا( ع) مهدزاود ماما ترضح (ص) دمحم لآ مئاق رد حیرص ضن هک تسا

 هک مه ار هعطق نیمه هکنیا اب درادن لیوات لامتحا و هیجوت گن

 ماکحا و مالسا نی دب (ع) ترضحنآ توعد رد حیرص هدومن لقن شدوخ

 وئارف یی سا تت تسا (ص) هللادبع نبدمحم ترضح

 زاهکتسا یبادآ و ماکحا و نیناوق ندرک هزات تعیرش و تلم هداعا و ننس

هدش سردنم هک تسا تعیرش و تلم نداد دوع و هتفر نأیم
 نآ زا مدرم و 

 مالسل اهیلع بیاغ ماما رد تحارص یرادقمب تارقف نآ و دنا هتشادوب تسد

 . تسا ي نیا هرخوم و هم دقم ۳ و دشابننآ ریغ لامتحا دروم هک دراد

 نیا حوسلاو تئالا مال رظتنملا نیا هملطلا ریاد مطقل دعا نیر

 ناتو تارا دی جت رخ ملا اس ناودعلاو روجلا لا یجترملا

 هدودخ و باتکلا ءایخال لم لو نی رنو لا اد تن

و تامدقم ز زا رگید تارقف ریاس و (هلماو نیدلا ملانم یبخم
 نیا تارخوم 

 نایب هب جاتحم ترضحنآ کرابم بسن نایب و بئاغ مامآ رب شتحارص اعد

 ارترسضحنآ بسن و مئالع نایب هکیرابخا و هیعدا هکنیا زا هتشذگ تسین

 اهنآفیلأت م امت هک یغاهباتک هکلب تسین رازه و دص و ود و یکی دیامن یم

 ات ود و یکی تسا رابخا نیا عمج تهجب طقف
 و ینامعن تبیغ نوچ تسین

 نسا رد تنس لها هک یرابخا هکلب اهنآ ریغ و راحب مهدزبس و هدقع نبا

 زاشیب هدومن نایب ( ع) ار ترضح نآ کرابم مسا و بسن و هدومن رکذ باب

 ۱ . بم



 تسسع را( ع) .مناق هرس رد سنا نیا رایقا خب از ناف نت

 ۲ ۳ ۲ الگینامعن

سلقف (ع) رقابلا رفج ابا تلثس لاق اطع نب هللادَع نم
 افا ت

 عنص امک هلبق اممدهب ( ع) لاقف ییانلا یف ریسی ةريس یاب (ع) مئاقلا ماق

 ادیدج مالسالا فن اتش و(ص ) هللا لوُسر

 ۲ | ی رک

 (ع) هللادبع ابا ینعی هتلتس لاق م نآ یلا دجاولادْب اند لاق

 )ِص 1۳ رس یو دسر هر و

(9 

 تسا ررکم تبیغ بتک زا مسق نیا رد تیاور نیا و ۱

 ًادیدج مالسالا فن اتمی و ) هک ار ربخ زا رخآ *زج عداخ نآ و

 مدرم هکار مالسا نید نیمه ( ع) مثاف ترضح هکنیا رد تسا حیرص و دش اب

 و دیامن یم تیوقت و دیامرف یم هزات دنا هدومن هکراتم و هتشادرب تسد

 لوا ؟زجنامه هب ءاقتکا و هدومنن لقن دهد یم جاور ار نآ نیناوق و ماکحا

 رییفت مدع رب اپلالدتسا هچ تایاور نیا لاثما دوحو اب"دیوگ یم و هدرک

 نب دمحم ترضح تعیرش ماکحا رییغت مدع هکنیا ابگدنیامن یم ماکحا

 حیرص و هقباس هینآرف تایآ لولدم هکنیا زا هتشذگ رهدلادبا (ص) هللادبع
 دشاب یمننسن لها و هعیش زا یبملسم قرف مامت یرورض تسا هرتاوتم رابخا

 نآ تسعیرش و نیناوف و ماکحاءاقب و تیمتاخ میدومن رکذ افیاس هچنانچ و

 ارترضح نآ توبن سکره ینعی تسا هبترم کی رد شتوبن اب (ص) ترضح

 هدومن میلستای و هدینش ار شتیمتاخب دیقم توبن هدومن قیدصن ای و هدینش

 | هللادبع نیدمحم ترضح هک دنسرپب مهاپورا یلاها زا رکا
 , بلطملادبع

 نسب (ص

 و دومن هیمنح توبین یوع د نیوگیم 6تا ق یوع د هج مشاه نب

 ربمعیپ ارنآ ام دنیوگ یم اهنآ تیاهن تسناد یم نامزلارخآ ربمعیپ اردوخ



)۲۰۶( 

 هکلبهدرکن تیمتاخ و توبن نیب کیکفت هفئاط نیا زج سک چیه و مینادیمن
 مس هلاض ماوقا نيا هک تسا رهاظ یردقب ترضح نآ تیمتاخ *هبترم

 اه یضعب زا هک اپفرح یضعب *هطساوب نکل دنیامن نآ راکنا دنتسناوتن

 نیا روردتهدوب حاج اه رم هک تبما جیعخ تیر مزدا هتومآ
 هک تینا الا یرورف الوا هگنیان اب قتا هدوببلوا هتعهک تنش آ عیعش مق

 ءایبنا زا کی چیه و هدوب (ص) هللادبع نب دمحم ترضحب رصحنم تیمتاخ

 صاضخشا زیمت و هیناکما تادوجوم بتارم تریاغم ًاینات و دنا هدوبن متاخ

 ناهرب یأدوم هکنیا زا هتشذگ هفلتخم تانیعت ماکحا فلاخت و تادوجو

 . تسا ینادجو بحاص ره ینادجو تسا

 ردو (ص) یدمحم *همشچرس زا فرنغم ءایلوا و ءایبنا .تمامت یلب

 مه اب هتشاد تینیع سدقم دوجو نآ اب هکنیا هن دنترضح نآیاول تحت

 ربقوفت نوچ ودشاب هدش ررکم هیمتاخ تّیوه یلجت ای و دنشاب نآ اب هبترم

 یرونای یحور هللا و ام لواب رببعت دوخ تقیقح زا دراد نارگید بتارم

 هب زییفت سوق تیزر مالسلا هیلع یسبع ترضح نوچ نارگید و هدومرف

 ماپفااب یطابترا هجو چیپب نخس زا هتشر نیا و دنآ هدومن یبرم ینعب ردپ

 :۵رادب هلاض تعامج نیا ؟هرصاق

 و تعبرش هب ار مدرم متاق ترضح توعد زد هدراو . رابخا زا و

  ددسع و قالخا و هربس باب رد راحب رد تسا رابخا ن نیا تیمالسا و نآرق

 ۲۳ ۳-۴۰ ۳۹/۵۲ را) (ء) ترضحنآ صئاصخ و باحصا
 برس( س) دمحم لآ مت اق ماقاذا ۲( ع) لاقهنا( ع) رفعجیباّنَمرب اج ی ۳

 ایم نکا با لالج لجن المان

 با تم لا یسوم نب ةعافرزاوآ فیلانلا میف فلاحی هونال ویلا هفح

 و ًاعوط ضرالاو تباومسلا یف نم ملسا لو ؛یلاعت لوقی (ع) دلادسع
 نا هداهش اهیف یدون الا شا یقبیال مئاقلا مات اذا ماسه لاق

 (ص) هللا لوس ادمحم نا و لا الا لا



)۲۰۷( 
 سس سس سس سس

 سس ۱ ۲

 هللانذا اذا:لوقی ( ع)هللادبع ابا تس لاق ] رمعنب لشفم زاو

 مهدشان و هبقن یلا سانلا اعد و ربنملا دعَم حوا یف مئاقلل لجوزع

 لسعی و (ص ) هللا لوس هریسب م مهیف ریسی نآ و هقح یلا ٌمُهاعد و هللاب

 6۳۲۳۷۵۳ راع) | ( ربخلا هطمعب مه

 و او باحصا ددع و قالخاباب رد ر اونالا راحب رد

 قلثی مث ) ( ع) رقاب ترضح زا یلعالا دبع زا هلصفم تیاور نمض رد ( ع)

 بسلاظیبا نب یلعل ةيالولا (ص) هیب ةنس و هللا باتک یلا سانلا وعدی

 6۲۴۲۸۵۳ اع) (هوذع نم هتاربلاو

 هعقاوروما رد هک یتیاور نمض رد ( ع) قداص ترصح 1

 2 ۲۳۶۵۲ یر ۳ نامز رد

 نوکی و فالتخالا نایذالاو للملا نع , مفریل اس هللوف ,
 و: ها لا و مال ها دنع نیدلا ! هک ّلج لاق اک هل هک نیدلا

 ( نیرساخلا نم م ةرخالا یف وه و هم لبقی نلف اید مالسالا ریغ غتبی نم

 و و سه سو[ تی هر زا لیبق نیا و

 ::تسا راست مالسا همت دخت تی

 ۱:6 ۳ یر وا هدر تیر رایج و
 شاه تو ها اس اصا یرشااهاتاا نیش آف زک ها

 هملک دنچ رکذب راصتقا نوعلم نآ ۱۳ یا اف

 (نامز یف هئايلوا لدی/(نامز یف یئايیلوا لذتستاطنل یاجب و هدومن نآ زا
 هیکتا اهن ام یاسر مر تا ی مه ما »نا ک هتک

 همشاتم امت و ( ع) نامر م اما ءایلوا تزع هک تسا هروهشم هریثک رابخا حیرص

 ترسیصب مشچ هب تسا مالسلا هیلع نامز ماما رومظ عقوم ( ع) رشعانثا
 و دست روت تا لیصعت و مرتب تیاهنرد هکیربخ نیا دیئ امنهظح الم

 (ع) مهد زاود ماما رد شتحارص و تسا دراو میا هدومن لقن هک مسف نیمهب

 . دیامن یم لیوات و هداد رییفت هنوگچ هدننک ه هارمگ نآ تسا نایب قوف
 . دوش هعحارم ۶۲ ص ین / تیبیع هب تا



)۳۲۰۸( 

 | ۷ب ص
 -ِِت نب هیواعم زا یفاک ءهضور رد هک تسا ءاروز ربخ « هلوج زاو

 و ) ةبقع یبا نبال رعشپ مالسا هی هلل ادیب لمت لا)دومرف لق
 و (ْندُبلرَحت اب لثم فا نوئامش یحضایذدل خهنم ءارولاب وحنی
 نوسلوقی کادف ٌتلعج تلق لاو فرغت ؛یل (ع) لاق من لیلی

 قوس تا (ع) لاق عن تلف یرلا تلخ (ع) لاقال (ع) لاق دادشب اهن
 گسشلت(قیرطلا نیمی ب ْنَع 2 دونالا لبجلا تار :( ع) لاق مت :لق باودلا

 :تلق 2 ةفالخلب علم میلک الف دو نی ال نوت مث اهیف لتقی و ءاروزلا
 (مُععْلا ذالوآ مهلت( ع) | لافاگادف تلخ مت نم

 « هبقع یبآ نیا | رعش یف اروزلاو ) دیامرفیم سرحبل حجم زد و

 وه" (ندُبلا رم ان لثم اف نونامت یحضلایدل مهنم ءاروزلاب رحْت و )
 رو 2 ۸م اه م ص م

 مهلتفیهف دا حد دلو نم اف نواب هیفلتِ قرلا

 مئاقلا لود یف کلذ ناک ابر و ؟ ( ع) قداصلا نع یورُم اذک ( ْمجعلا الا

 یاج هب و هدومن لقن ار ربخ نیا یفاک هضور نامه ز | لاعجنآ و

 کی اب تسا قبطنم تیاور نیا دیوگ یم و هتشون/الجر نون املا نون امث)

 از اهتتآ مالسا مجع ناطلس فرط زا لبق یدنچ رد هک ناشاهدوخ زا هدع

 دنا هدوب هفلتخم فئاوط زا صاخشا نآ ًالوا هکنیا اب دندیناسر لتق هب

 شدوخ هچنانچ و دنشاب رفن کی دالوا و دنتثاب هفئاط کی زا یگمه هکنیا هن

 رسسسبخ رد او (نالف دلو نم وه ) ماما هدومن لقن مه

 رد ای و دنوش هتشک هوک ن اهرد اب تیاجوتچ یاب روز رد دیامرف یم

 لتق هب هفلتخم عضاوم رد ار صاخشا نآ و دشاب هوک نآ هب کی دزن هکیلحم

 مه ار یا هدع هکنیا زا هتشذگ ؛عقوم کی رد هن و هوک نآ بیرق هن دندیناسر

 میدومنرکذهچنانچ رفن داتشه هن تسا رفن رازه داتشه هدومرف ( ع) ماما هک

 رفندًاتشه هک دشن مولعم یقیرط چیهب دنا هدیسر لتقب هک مههدع نآهکنآاب

 . دنا هدوب
 ۱۶۴ ص 2م

 ینامعنتبیغرد و راحب رد هک تسا ربخ نیا رابخا نآ ءهلمج زا و



۲۰۹۱ 

 تک جت
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 بنا ةعبرا نم بش رملا اذه بجاص یف لو( )وفاتلا عزا هیق رب

 لب سم (ع) فول نبش (ع) ی نو (ع) ین نبات

 بقا و تلق فقر افثاخ:(ع) لاق ( ع) یسوم ُهبشام تلف (ص ) دمحم

 (ع فوت هبش ام و تلف (ع) یسیع یف لبق ام هی ای( | لاق یسیع

 لوسرهریسب راس ماق اذاد( ع) لاق(ص | دقحم ةبش او تل بیلاو نسل

 مس ةامت تن ی و ( ص) دقحم ران نی (ع) آلا (سرونل

 هللا یقلی( ع) لاق هلنا ءاضر ٍ مع فّیک تل لا قصر یتح ارم اجره

 ةمحرلا هبلق یف

 س لا)یاج و تند تسلط یاب سا ۲

 رب قبطنگ" هیقت"هک هتشون ( ن نآرفلا لثم راثاب رهظب ) (ص) دفحم راثآ نبی

 را دو رفت ات اش *القع دزن هلطاب دص اقم راهظا ی

 :دشاب ابن هلطاب 0 مه*نآرقلا لثم

هکنیا اب هک هدومن لقن بتک زا یضعب زا مه یرگید تاملک زاب و
 

 تایاورنومضم اهنیا هک دهدب جرخب دهاوخ یبهداد اهنآ رد هربثک تارییغت
 هکلب تسیت تایاور زا هدومنن لقن هک اراهنآ حیحص و لصا هکنیا اب تسا

 نیعبراهب عوجر هچنانچ و تسا نیدلا یبحم لثم نیقباس زا یضعب تاملک

 بوسسخ دش دهاوخ فشکنم شتایلعج دوشب نآ ا ریغ و یئاهب خیش موحرم

 و .دنرادن دوخ لاعفا «لامعا حئابق هب تافتلا !دقم هم ات هک تقاطع هشش

 ۰ نکل دنزاس یم فرحنم یمالسا *هداج زا ار ربخ یب نامدرم مسق هچ

 یصاخش !تهجب دنام یمن یفخم هکنیا زا هتشذگ تاقیوحتزا هنوگنی هک تسا

 ربتسا یدهاش رت نشور و لیلد یوقآ دنیآرب لقعت ماقم رد هلمجلا یف هک

 ( نیدسفملا َلَع حلصیال هّللا جا او ) تعامج نيا مارم و دصاقم نالطب

 مغالع رد یتیاور دنچ دش هدیشک م اقم نیا هب مالک *هتشر نوچ و

 ها شا و هیلع هللا یلص مهدزاود ماما (ص دما ها

 راوستالاراحب مهدزیس دلجم رد میئامن یم رکذ ترضحنآ روهظ و هجرف



)۲۱ ۰( 

 (۲۱۷/ ۵ام ( *ایبنالا ننس نم (ع) هیق امتنام

 ع نیسُحلاّبَیلع نیدباعلا ةّیس تعمس لاقریبج نیدیعس نع

 منو مدآ سه (ع) "بنا نفش منش ام (ع)مشاقلایفدلوقب
 ( ع) یسیع نم ٌهنُس و یسوم نم ةنس و میهاربا نم ةتش و حون نم ةنس وْمدآ
 ین نیو (ع) مدآ نم اف (یا دتحم نشو (ع) ون نی تساو
 و یسانلاازتْما(غدالولا) دیلولا* ءافخف ٍ[ ع) میهاربا نم با و رتعلا لوط
 اماو هیف سانلا فالتخاف ( ع) یسیع نم ما و ةَبيفلا توحل اف :نتساوت نم ۳
 . فّیسلاب جورخلاف(ص ۳ بویا نم

 ۱۶ ۹شب 7 ٍیوره زا تا لو بابر د

 هجا الا یعنی تن نآ هتمالع؛ (ع) 9 رم رم مگ زر و
 یلایللاو مایا رورمب مرهال ْن | هتمالع ن نم نا و اهنود وا هتس نیعبرآ نبا

0 

 2 و و هر

 سمشلاعولطو 2 "ذیل و شنا غم ۳ لوقی ناک

 لا صستقف موتحملا ی نم ایوب ( ع) ناک و موتحملا قم برقملا نم
 ؟ادنلا نوکی فیک و نلق موتحملا یم نالف ینب فالتخا و و (ع) هلی

 و

 ناالا مهتنبلابموق لک اغسَی راهنلا لوا "امسلا قم دانم یدانی ( ع )لاق
 الا یر قم راهنلا رآ یف سیلبا یدانُب من هتعیش و (ع) یلع یف قلا

 6۲۸۱ در م) نوبل تر کلذ دف هتفيش و نامش یف قحلا نا

 و و یبآ ةنع ْثنک لاق ن انس نب هللادبع زا 9

 نا نومعزت نا نولوتی و و ری هما ءالوه نآ لوقیف نادمقم نم لر

 بصضتف ًاّکتم ( ع) ن ک ورا اذه بحاض مشاب الا نم بنی ایام

 فا مکیلع رخ الو ما ِ تعا (ع)تلج و



)۳۲۱۱( 
 سس سس

 اهل مهفانعا تلظف هيآ *اعمسلا نم مهیلع لو ءانن 7 نا لوقی ثیخ نیبل

 سوی اهل هثبقر ثلد و عضخ الا ذحأ موی ضرالا یف ذ یقیب الف نیضاخ

 بلاطیبانب یلع یف قحلا نا الآ:مَسلا نم توصلا اوتمَس اذا ضرألا ّلها

 لما نع یراوتی ینح *اوهْلا یف شیلبا دص دا ناک | هتقیش و (ع)

 مولطم لتفهتاف هتعیش و نافع نب نامش يف قلا نا الدین مت ضرال

 قحلا .حلعت تباثلا لوقلاب ونمآ نیذلآا لا ٌتبّثیق ( ع) لاق همدب اوبلطاق

 هسللا و قرملاو ضرم مهبولق یف نیذلا ذّتموی بار و لول *ادنلا وه و

 (۲۹۲/۵۲ راع) (ربخلا انتوادع

 تسا ددعنم شقرط ربخ نیا و

 عسو هاعتلت کلمی مئاقلا ن 1

 تست مک الدعو ًاطسق شرالا الی مهفهک یف فهکلا له تب

 یقبیال یتح سانلا لتقی و جن و برا قو هل هان وجود

 /۲٩۱( ۵۲راج)ربخلا ماعت ( ع) دواد نب نامیلس ةریسب ریسی دّمحم ید ٩ الا

 لب نفخ لاق ( ع) قداضلا هللادبعیبآ نع نابللا نومیم زا و

 فسخ و *امسلا یف یدانی یداتمْلا و ینایفسلاو ین میلا (ع) متاقلا مایق
 )۳ ۳۵۲ رام هیکزلا سْفنلا ْلتف و ءادْیْبلاب

 میاقلا مادق:لوقی ( ع | هللادبعابا تخفس :خلاح نی نام و

 ِ نینس

 ی مر

 محال توماس سس لک نم بهدی یتح ضّیبآ تم و رُمحأ ثوم:ناتوم
 توملاو فیسلا رمخالا توملاهمخ هعبس لک رم ؛بشذی یتح ضیا ٌتوم و
 ۲۱۷۵ . نوع اطلا ضیبْألا

 مفرف هطاطسف یف رفعج ی دن تک لاف نابللا نومیم زا و

 منا اذه قم نیبآ ناکل ن اک ذق ول انوما نا (ع) لاقف طاطنلا بناج

 یداتنب و همساب ٌمامالا وه نالف نب نالف ن نا ءامسلا نم دانم یدانی لاق

 ۳ ۵/۵۲ را ) ٌةهبقعلا 13 ی ید ان ان را ی سیلبا



)۳۱۲( 

 الا دانم دان کم (ع) مئاقلا رخ اذا لاق هنا) و ع یلع

 وه و (ع)ن مع نب یسوم رجح هم لیشی و برنا اما ُدحا نلمخی
 ناک نم و عیب اعتاج ن ناک نمف نی هی تعبتا ال الزن لزنیالفریعبرقو
 سر درام) 4 ةفوکلا رهط نم فجنلا نولزنی یتحا مهباودو یور ؟امظ

 م همانا یف افیعیشل لجورم هللا دم ما اذا انمتاق ن نآ ۳
 م مو 4

 و نوعتسیک وَمسیف مهملکي دیرب (ع) | مثال نو مه نوکیال نت مهراضنا

 (۳۳۶۸ ۵۲ ار هناکم یف وه و هّيلا ورظنی

 مالسل اهیلع قد اص ترصح زا هلصفم تیاور رخ ۳ ی * هحور رد

 ۲۶۴/۸ ( همالع ینایفسلاب کافک )

 انیلا لحراف جرخ دق ینایفسلا نا کفلب اذ!) رگید ربخ رد و
 ۲۶۵۶ ۸ اکو (۳۳/۵۲ راجم) ( (کلجر یلع ولو

 ریال 2 ویو و تر ا بتاک لضفزارگید ربخ رد و

 ۶2 ال الو مر ام رم

 اهنوقیانیلا وبیج اف ینایفسلا مر اذ ین ایفسل اجرخی یتح لضف ای ضرالا

 (۲ ۷۴/۸ ) (ٍموتَْلا ی وه نا

 نیت ی ِِ 2 عمو نوچ و

 (دیهش وه و عملا یا وآٌق ل ناک نَِل یرکذآ کی یف ناو
 دنا هدومن رابخا رد هارمگ موق نآ هک هرهاظ تافیرحت زا بحعا و

 هصاخ و هماع راظنا حراسم رد حورطم و؟نوحشم اهنآ زا هیقوذ و هیلوقعم

 مسلاع ۱ یا یا ات ات یاب زوج هم دوخ

 ءهع وطقم ءهنسلا رد شروپظ لوا و هدیدرد اهن" ؟هدیلپ بولقرب لر ان :تتتع

 وه دسینش یمامت تارم و مات رهظم و رهاظ و روهظ ظفل کی نوچ هدوب اهنآ

 راکنا ماقم رد تم دن مدت فا ای ی دنآ هدومن طبض

 هیقیقح مولع ءهیلک تفارش و تلیضف
 هحنم ار تفرعم و شناد و هدمآرب



 ۱۳ ی سس سس )۳۱۳(

 تمامت زادوخ تیلضفا رب لیلد ار اهنآ رارکت و هدرک هدرفم ظافلا نیا رکذب

 و هیهلا ؟هقلطم ءهمان تیراپق روهظ هک یربک تمایق و هتشادنپ تادوجوم

 و تسپ نیعتب تسا هینوک موسر و هیقلخ تانیعت *هیلک لالحمضا و سامطنا

 روط هبهمیقتسم لوقع هک ار یروما *هلمج و هدرک هیجوت دوخ *هصقان تیوه
 نآبمالعا ناربمغیپ تم امت و هتسناد و هتفای اراهنآ تیعقاو و تحص حوضو

 و لصا یب دنناد یم دوخ بهاذم یرورض یتلم و بهذم ره لها و هدومرف

 .هدومن دادملق لطاب

 هک هداد رارق ار یتارابع هعینش تاراهظا نی ۷

 تادرفم و دیجم نآرق زا هذوخأم ,تاقرفتم تاملکهتسدکی زا تسا قفلم
 هک ناشدوخ یاهیگتفاب و تالوعجم زا رگید ءهتسد و نیخماش ءافرع ظافلا

 ریوصت دساف لایخ و مهو ناطیش ار هچره و هدومن زاب ناهد و هتسب اهمشچ

 هجوچیههب و هدروآ رد تباتک تروص و ظفل ملاعب نورعشیال ثیح نم هداد

 سره هک هتسنادن ربتعم یمالک بیکرت تحص رد ارظافلا یناعم طابترا

 زا کی کی دراد تایبدا زا هرهب ای ینامسآ نآرق تفارقب تیظاوم یرادقم
 وتکاکر و دهد یم زپیمت یبوخب هدومن دوخ تارابع *زجهک ار هینآرق تاملک

 . دنک یم هدهاشم یتعلا ب ربطا ارابتا تاون نهو

 لامعا و هیلوا لاح خیرات و تنبط تلاذر و لصا یتسپ نوچ و

 هکنیآ ناب زا تا فوعکم و ملس ننک هعه نزن ناقتسپ اه ان لافاو تفا

 هبحتوست اهنآ رفنت و تمالم روم وب ماوع و لاهج رب ۳

 لزوق هشاشبالسا راهکار نیک همش لات هف لا هتک اوق

 ویراجم زا لوصحب هتفاین شرورپ هرهطم لزانم و ماحرا زا ریغ رد و هدرکن

 تبسن تیصحم و درمت تملظب طالتخا و هعینش روما باکترا و هثیبخ دراوم

 ۱ رما ره هب فاصتا زا ار هیهلا *هیلک تیالوب قّقحت و همات تّیرهظم و هداد

 لاو ا هک ینادجو رما نیا هب لقاالو هتسناد لهسا و نودا یلهسو تسپ

 هبنتمو هدروخن رب تسا لصفم و حورشم ینافرع بتک رد و یرورض ار ماپفا



)۳۱۴( 

 یزاجم روهظ و هیدوجو تیرهظم فرص زا ربغ تبالو *هبترم هک دناهدشن

 مادعاءهیواه رد تنوکس هک ینامز یلظ دوجو هچنانچ و تساهیقسغ تیهام

 راثآ و ماکحا و ددرگ یفتنم نآ زا هیدوجو تالامک و فاصوا دیامن صیاقن و

 دوجو مسر و مسا هچنانچ دوش بلا و رهاظ تملظ مزاول و یفتخم تیرون

 تسیالو نینچمه ددرگ تیئیشال فرص شتیلعف و تیثیش و هتشادرب نآ زا

 ماقم رد تسا دیرو لبح زا برقا دیمح یلو و مویق *دبمب یونعم برق هک

 و هملظم قساوغ رب سپ ددرگن قالطا شمسا و هتشادرب شمکح لوزن ترثک

 . دوشن قح ءایلوا قالطا هرجف و رافک

 رون هب و دوش جراخ تملظ هاچ رد یگتفرورف زا یدوجوم رگا یلب

 زورب تیرون ماکحا دوش هیمیحر تمحر لومشم و ددرگ رونم نامیا و تفرعم

 توافت تیالو تاجرد ینامیا بتارم تاروهظ فالتخا بسحرب و هدومن

 و هتسج یرترب هکتالم نطوم و توکلم ملاع زا تدش ماقم رد هکنیا ات دیاامن

 اهیفلاهتملک) هتشگ لئان تسا ی یا ماقم هب

 ددرگ هماع تیالومتاخ و (هتم خور و میرم یار
 و هیپلا تایجت رد *انفب أت هدومن یقرت تبتر نیا زا زاب و

 ۳۳ ددرگ یدبا ءاقب هب یقاب و دوش زکئاف زند وا نیو باق

 رصحنم و *ایبنا متاخ شبحاص و دشاب عیرشت و فیرعت رد هقلطم توبن

 دن امیقابفیرعت و دوش یفخم عیرشت دشاب لزتتم یکدنا رگا و دوب دحاو هب

 مستاخ تانوئش و رهاظم زا و دشاب ققحتم (ص) هیدمحم *هقلطم تفالخب و

 رد زج و دشاب وا تانسح زا میرم نب یسیع هچنانچ دوب (ص) ءایبنالا

 نسب اک شف ماش نوچ و ددرگن تفای ترضحنآ هیقرع و هینیط تلالس

 تسلم ام دعب الدع و ًاطسق ضرالا ءالمی و )فدک سلانتا اب هی

 و تسیتوهال تافصب فصتم و تیدحا ترضح مات رهظم سپ ( اوج و ًاملظ

 هقلطم تیالو متاخ و هیسمش تیالو بحاص و مظعا حور ماقم زا زواجتم و

 تالامک *هیلک رد و هزنم هیفخ یاهکرش تمامت زا هک تسا نآ (ص) هیدمحم



)۳۱۵( 

 توقو قح ندا هب دنک هدارا ار هچره و دشاب هتشاد همان تیرهظم هیقالطا

 9 یورو یا اب ها

 و هلالضلا نام فیبر ز ات شی لک دایر لیمو ناب و ده
 چیه هک ینامدرم ات دیامن فا تان بنا هوم

 تنیط و دنرادن هقح فراعم و هلسرم قیاقح راید ریس زا یبیصن و هرهب

 تملظ ضیضح رد هیلکلاب و هتفر ورف تعیبط ِِِِ ِ تفت

 ۱ حر ی انصا نی

 و دی ی دا دوس مک دان

 نونورن ای رنا ی ست ی ارنآ عرف و لصا چیه هک

 یفیلکت عفر و تشز رما ره رد رامفنا *هلبسو ار هضم ماوقا نآ هب برق
 زوم کما ها هات وک

 مسستاخ ترضح تیمتاخ ماقم هک دنناد یم ترورضب هکنیا اب و

 هک سدقم دوجو نآ یاسر دایرف و (ص َِ ایبنالا
 مسیهاربا ةلم میق انید میقتسَم طارص یلا یبر یناده ین لق ۱

 (۱۶ار و. نیکرشملا نم ناکام و افینح
 ناحْبسو ینعبتا نم و انا ةَريصِب یلع هللا یلا وُعذَآ یلیبَس هذه و

 (۱۰۸,۱) نیکو نم انآ او هللا
 ِء تک قرفتف الا اوغبتتالو هوعبت اف امیقتسم یطارص اذه نآ و م و هو 7

 ۷ مکلذ هلیبم
 9 ۳ 0 و ما ام

 مع مر بابلالاولوا
! ۱ ۱7 2 

 دقلو نیل هظعوم و یده و سانلپ های اذه و

 

 نماوحلا کءاج دقل



)۳۱۶( 

 ۳ ٩۴,۱۷( ۶۱۳۸۸ ) نیت ی نئوکتالف کیو

 اصتاف یدتها نمف مکبر نی ءَوَحلا مک ءاج شانلا اه ای لق

 ۱ ۳ ی قبول ترور بم
 ۱ 2۵ 9م 2

 رب و هتک ی لک انا بالا کی انلزن

 8 ۸۹ ,۱۶) . سلنا

 هک لعجی لو باتکلا هدع یلع لر یبلا هلو
 (۳۷,:)نوفرصت تاک لالشلا 1 قلا ذعب اذ ام و

 دنوش یمن هبنتم جو جم تا تارا تا مامت بذکم و لطبم

 هکلبدنرآدیمنرب هدننک هارمگ نامدرم و هتتشتم ءاوها نیا یوریپ زا تسد و

 ۱ دوخیاه خنس مه و هدمآرب تلالض یاسر نآ زا دیجمت و نیسحت ماقم رد

 نوچ زین هتشیش لکابه نیا و دنیامن یم توعد شیوخ هلطاب ءهقیرطب ار

 هیسیلبادع کم ًامغاد دید دوم تافارخ عمتسم و تالمهم جورم لابی

 .. دنهدیم ینوزفا ار تایلعج و هداد و ایتنا و طت ) یناطیش تاعاقلا و

 تدابع ز ۳ یه ارم بزم آریا می یر
 ء هملک هچنانچ و دیرادرب هدننک هارمگ ماوق نیا تیعبت و هلطاب م انصا نی

 ماخف ن ی عقاو همبش رد و هدینش هلضم

 دنیامنب یفاو یفاگ ینامب کدنا هب ار هیناطیش تاهبش لح ات دیتامن عوجر

 و لصا حض :او تجح ریشمش هب و دننک رونم هقح نیهارب رونب ارامش بولق و

 رب هکلب تلم نیا لها رب طقف هن دنیامن زیرزیر ار هلطاب تالمپم نيا خاش

 رد تیدج و یعس دنناوت یم هسچنآ هک تسا مزال یبهذم و تلم ره لها

 عطقارهدساف داوم نيا و دنیامنب هدننک هارمگ مدرم نیا *هشیر و لصا ندنک

 لاض موق نیا هک دنیامنب لیاز و عطق ار هدساف داوم نیا و دنیامنب لیاز و

 کلسم فرص یبهذمال زج و دنراد همات توادع یبهذم و تلم ره اب ْلضم

 تلالض ماد رد و نداد بیرف زج یئادتبا تاراهظا زا و دنرادن یدصقم و



)۳۱۷( 
 تهی ای بسم شست سس سس

 نسبستتعر ابری ورط کی هجوتت هطسا وب هک نیماس» شام یا

 دیروآ یم رب هاتعیرشاو دایرف و دیئ امن یم "هریثک تاعامتحا یلیلق عفانم

 ی هک امت دینک یم ها

۲0 
 تا تن

 ۱۳۳ ۱۳ ابدی ولج# «هلاض ماوفا

 رودتعیرش*هداج زا و هدومن یماقم یوعد سکره و دیشاب یمن دوخ *هینید

 تدعاسنآ اب هیلام و هیندب یاوق مامت هب و هدش مهارف وا درگب دتفا

 یداو رد ار یادخ قلخ و دنیارب راید و رهش ره رد حوعم قیرطب ناگدننک

 دیو ناب ی

 نار ام یتوثع و هللا بانک نّیَلقتلا مکیف گرات رک و ۱ الا 1

 ایالت نهی مت

 دیدن نیس تا ماکحا لها هب عوجر

 0( ز ۱۸ لیاسو) اننیدح اور یلا ونجراف ةفاولا تدارحلا 1"

 689 ۱۸ لاسو) انمارح و انلالح یف رظن نم یلا و ۱

 (۷,۲۱ و جز ا) نوملعتال مک نا رکدباله رس و

 شناس ]1 ۷



)۳۱۸( 

 یرگب دلوعجم و خوسنم ارنآ ًاروف هدومن رهاظ ارنآ حیاضف و هداتفا ملع لها
 دیا هدومن هدهاشم یناهرب و تجح اهنآ تاراهظا تحص رب دنا هداد جاور

 دسناوت یم و دنادن ارنآ یناعم هک یتاملک تروص کی هب لقاع صخث ایآ

 نودسب دهد زپمت ارن آ مقس و تحص هربخ لها زا لاوئس و صحفت *هطساوب
 تح»و هایم طاقلا هتسق کی هبزرهذش یراهظا رتتب :هفتفراسقتما و لمات
 و دراد یم رب دوخ سومان و ضرعر و لام و داعم و ءادبم زا تسد هوای یاه

 وهرهاظ ب تازجعم هب نورقم هک هیهلا لسر و ناربمغیپ تمامت هقح تانایب زا

 رما ار تناید و دیامن یم ضارعا تسا میقتسم لقع قدصم و هعطاق نیهارب
 رما تبقاع رد لماتچیه و هتشادنپ یدسفم لهاج ره یاوه عبات و هچیزاب

 دتجفب امن یا یسا دیدم ای سوق وی یاهیاذعب یراتفرگ و دوخ
 ( نورساخلا موقلا الا هللارکم *ایالف هللارکم اونمأفا (

 اب یرسصتخم تراجت کی یانب امش زا رفن کی رکا هک هدش هچ

 قیرط کولس اب یلیلق ررض لامتحا هک دشاب هتشاد هریصق تفاسمب ترفاسم
 و. نسترپ ماقم رد تیدج و یعس تیاهن اب دهدب یرودو فرحنم ای روطخم

 لماک نانیمطا ات و دیآ یمرب هار نآب دلب و هلماعم نآ لها زا راسفتسا

 ترفاسموتراجت رد مادقا دیامنن لصاح قیرط برق و تینماو عفان *هتشرب

 باذع دهد یور یتراسخ و ررض هچنانچ هک تناید رما رد نکل دیامن یمن

 و .لاترا رایفتاو شست ماهمرف اهیآ تا یکتا قراتفرک وا
 وابرف بو دوتا یار بمب کات وه ایفرت نام رتایضوفخ
 دشاب امش تمامت مولعم الامجا دیاش هکنیا اب دییامن یم یوریپ ءهلاسوگ ره

 باوشت و نیطاع املع و نیطاک ءالقع ءهلمج هک تسا نیمه قح قیرط هک

 هدومن هرانک اپنآ *هتشر زا سکره و دنا هدومت کولس ( ع) نیرهاط همئا ماع
 بوسلق بلج و هیصخه شارغا زج هدوب ۳ 9 مع زا هو تقلب رو

 تم اد فو ختم هر خاطر تعس هیریتد هتش اب یاس ا باب ها لای

 ناگرزبزاهروصحم ریغیاهتیعمج و هریثک»ارفاو رایسب رادقم نیا ایآ



)۳۲۱۹( 

 تمیرش اپقف و ماظع "افرع و ماخف ؛امعح و مالعا ءاملع و نادنمشناد و

 ورا مت اما رپ هجوم اس را هک مات زا ریه تیر
 جسیورت و قح هار یوریپ فورصم اهنآ یاهتمه زور و بش و هدش زئاف لمع

 و هیناهرب یک یا و ابا نا عمح و هیهلا رئاعش

 تناذد ابن اتش اآ منه رس ؟تفیاط هه خار فوت ایی افت نیودت و هینافرع

 و نیمولظم و ءافضاب تدعاسم و قح قیرط رد قافنا و هنسح لامعا و

 و تادسهاحم رایسب هچ و هدوب باوص قیرط و قح هارب نام درمتیاده

 همیظع عماجم و هدیدع عقاوم رد و هفلنخم بهاذم اب تانحابم و تالداحم

 هیلوصاهیملع تانحابم ماقم رد زین دوخ عابتا و باحصا اب هشيم» و هتشاد

 و باوسص رما ندرک رهاظ و قح قافحا رد ار تیدح تیاهن هیعورف و

 یمالسا حضاو قیرط نیا تحص رب قفتم یگمه و هدرب راکب لطاب لاطبا
 اتم هاب سا یونس سام اه یمن تا ماه
 و درادن ار بالط لئاوا تاملک مهف زونه هک یقمحا لهاح کی اما دنا هتفر

 سیف نیو تاک فوق فالو یاتوم ورط زا سر اه وتخمب
 املع تمامن هک یتناید ماکحا فلاخم اي و تناید لصا فلاحم اي هداد
 ملع ماقمو شلاسح ز کنن لر یوجب نا 7 تحص رد قفتم مالعا
 مسهارف یعاد نادرگب ناگرزب و *املع و هربخ لها زا راسفتسا و شلمع و

 ا[پقف هحضاو ءهداج زا و دیهد یم جاور ار یهارمگ و ناطیش رازاب و هدم!

 ؛همئا و (ص) متاخ یبن اب و دیوش یم لخاد کیرات یاههارب هیرشعانتا
 رصع تجح و یپلا عطاق فیس مافتنا زا و دیزرو یم تفلاخم ( ع) راهطا

 دیش اب یم نمیا ناطیش یاهرکم زا و دیئامن یمن یفوخ و هشیدنا ( ع) مثاف

 ردقچ وامشتشز رادرک و لامعا تبفقاع رب دب دیشاب یفاب لاحنیا اب رگا سپ
 امش ماقم و تعیبط تسا لدر و تسپ

 نامه وت یشاب هک یسرت یمننوج ی
 تاعاقلا ءهطساوب هک یتاطلافم و دیروآ یم هک یرذع و هناهب یلب



)۳۲۰( 

 )تی تا ساک ها یا هه را یا
 دنرادهعینشلاعفا مینیب یم و تسا اهنآ راهظا اب فلاخم اهنآ لامع!ءاملع

 هتک سا توفر ماحا رو و هکر ات رم نمک اط ی ا
 هک دیتسه ینعم نیا زا لقاغ ام
 نآهب نیقب و ملع دیهد یم اهنآ هب تیسن هچنآ ز :ا کی رازه ًالوا

 ماهتا ماقمرد و هدومن نآ لوق هب دامتعا یقساف کی راهظا فرصهبو دیرادن

 دبئآ یم رب یملاع و ناملس ره

 یک روت دعوا هات تو این ست ابناخ و
 نداد مگس مافبهب اهتآ نیس هننآ دیتا مرف ان فلات ناف اب لامعا

 نوچدشاب یم اهنآ هب لاهج ندیورگ باب زا ندومن هیلک روما رد هلخادم و
 اهنآ ءهدساف دصاقم اب قح نامدرم هک دنا هدومن هدهاشم قاسف زا یتعامج

 دصاقم ماجنا یارب دنوش یمن جراخ قح قیرط زا و دنیامن یمن تدعاسم

 اراپهنآ و هدمآ رب دنرادن لمع و ملع زا *هرهب چیه هک یصاخشا درگ دوخ

 هب و دنآ هدومن هثداح تامهم و هیوبن ماکحا رد لیخد و هیعرش روما ردصم

 جین ی ییسم یک یا نا نا
 :۵.طساوب ب هک تسا یپیدب و دنراد یم بوسحم تعیرش نیجورم دادع رد

 هیهلآ تعیرش رد همیقتسم *هقیرط زا جراخ *هدودعم صاخشا رفن دنچ ندوب

 دوخدنمجرآ "هبتر و یدنلب ماقم رد هشیمه قح رما و دوشیمن عقاو یرییغت

 وب دهاوخ ملاع مامت هب شخبرون و ناشخرد رارق و تابث لامک اب

 دیاع تاب و دویک اف تاب نایفط و رفک و تملظ هچنانچ یلب

 زون فارطا رد میظع باجح و دنیامن بورغ رهاظ ملاع زا هللاب ّریجَتست
 کی راتیاههدرپو دنیا م اف هتل حر قلا بانگ قلا توش

 نارق ینعی یتامسآ باتک و هیهلا ماکحا و تعیرش و هدومن لئاز هرسکی ار

 یمیدق و هنهک راجف و لاهج راظنارد هک ار (ص) نیلسرملادیسبلقرب لزان

 ابتوالت نامه و هدروآ رد هیلوآ توارط تلاح هب هدیدرگ روجپم و کورتم و



)۳۲۱( 
0 

 مالسارونبار ضرا ؟هحفص تمامت و دیامن دیدجت ار یوبن زر دوجو ریثات

 : دیامرف رونم لدع و

 یداس تعاون شا نا رکذلا دم روبزلا یف نت
 (۱۰۵,۲ ۱) نیدباع موقل ًاغالبت اذه یف نا نوحلاصلا

 ادخ نادرم لثم زا ینمارک روهظ ای ماقم و تبتر یوع د فرص سپ

 تسین مزال همسازع میکح ترضح رب و دشابن هغلاب تمکح و لدع اب فلاخم

 رد هفت هلن قیامت ی ۳ و ی نت

 و نیا و کتیا زودی رفت ابنآ رب رخ نیت

 مانالاریخ ترضح تعیرش راثآ نیجورم ءاملع و هداد رارق نامدرم رد هزیمم

 رک قیصر هاع راوی یو نا یه
 نیهارببوحوضو تیاغ رد ار بهاذم نیا نالطب تابثا ات هتشاذگ اهنآ نایم

 . دنهد حرش هعط اق هرهاظ

 و هدومن کرت ار قح دوخ رایتخا ءوسب یسک هچنانچ لاحنیا اب

 هسنن هک ار یرومآ و هداد حیجرت تیلقع تهجرب ار تیناویح و اوه تپج

 هک لب هدومن شیتسرد هب مالعا یلماک لقاع هن و هتفای از: تحض نشدوخ

 هلماک تمکح زا دیامن یوریپ دندومن شریذخت و یهن نادنمشناد ءهلمج

 مه 0

 طف اتکد تی نرو ی و و

 ی مکاح میدومن 2 ۳9 و هچنانچ

 یا

 رطاخ نانیمطا تیاهن اب و میوگ یم وتاب تسا غالب طرش هچنآنم



۳۲۲۱ 

 اوعد اوهلث نم هروسب وتاف این یلع لزن ام بیر یف متنک نا 9
 وقت اولعفت نل و اولعقت ملا و نیقد اص متنک نا هّللا نود نم مکتادهش
 انادهیذل ملل دمحلاونیرف کل ثّد ةراجحلا و شانل اهدوقو ریتلا رانلا

 (هللا ًانادَه نآ الو یدتْهْنب تک ام و اذهل



 مراهچ لصا
 دوح و موزلهن لقع لالقتسا زا سپ+تم اما تابثا رد

 1 لماک یداه رفن کی

 ۱ ی امر نوش ین اور نیا نسادت ساضشا و دز بترتم وارب هقباس

 ۳۳با یا ام یاس و

 میلعت و هدومرف تیاده ار رصع نآ نامدرم سدقم دوحو نآ هچنانچ هک

 راصعا و دنیامن مایق روما نآ لثم هب مه وا باوت دومرف یم مکح و ماکحا

 فاز تای مون اوتف رایخا صوصن زا هنشذگ عرش رد ۰ نفت نشت ار هرخأتم

 ۲ ه*هیآاهپنآ

 ۳,۵ ۳۹1 اهیفالخ ال ما نم نو

 ۳۷/۳۵ کد نم میف کدام کم ملوا و
 ۳ ۱ ریذنلا مکتاج و

 در ن ات و

 ۸۶۷ ریذن انعاج
 ۱ ی

 ۷۱۷۱۸۷ مهم اماپ نیانا لک وعدن موی و

 ۳,۷۶ لیبسلا ٌهانیده انارو

 "آپ یدهلل انیلع ناو

 َکسبانثج و مهسفنا نم مهیلع ًادیهش هما لک فتنه ۱

 (۸۹/۱۶) ءالوه یلع ادیهش



)۳۲۴( 

 زا یرصع لها ره و تعامج ره یارب هکنیا رد دنراد تحارص و

 زاو دیامن تیاده اپیبوخ هب ار اهنآ هک تسه یسک اهنآ ن ایم رد اهنآ عون

 داعم زور رد ار هیهملا تجح تیمامت و دیامن راذنا,ترخآ و ایند کلاپم

 ۹ .دشاب یوم دوخ دیاب لک یداه هک تسا یهیدب و دهد یهاوگ
۳ 

 و 7 بت ۹-۳ و ۳و

 یدٌهی نآ الا یدهیال نا بنی نآ قحا قلا یلا یدهب ْنمفا

 وفلشراذن| هنرگو دش اب یصاعم باکترا زا یاربم روش یا

 هک دنیامن تمالم و شنزرس شنامدرم و ددرگ رثآ یب و

 8م,« شنا موش و ملا شان ون
 ]ات اما یاس رف همی تاتو لا ها تیک

 ی ی ی نانیمطا و یئارب ریغ

 من خ تنک و ) هک دشاب مهیلع دوهشم رصع رد دیاب دیهش و

 ۱۱۷/۵ ( مهیف تمدام ًادیهش

 لیبقنیآ تلالد لیصفت زا یرادقم هب«نیلفاغلا هرکذت"هل ار رد و ۱

  ميا هدومن نایب ار تایآ

 ین لاو ) هک تسا همیرک *هبآ ني با هموحرم تما هب هصاخ *هیآ و

 هدانسبعب هللا ن نا ٍهیدُینّب ال قم قحلا و باتکلایب ۱ کیلا انیحوا

 مباف میس اند ابع نم انیفطصا نیذلا ِباتکلا انتروا من ریصب ژیبخل

 لصفلا وُملد هللا نذاب تاریخلاپ قباس مهنم و دصتقم مهنم و هیشنل

 ۲ ۳۲۸۳۵ (ریبکلا

 ترا فروش و نآرق رد روکذم قلطم"باتکا دارمهک تسادیپو

 )ص ) متاخترضح رب لزنم ینامسآ باتک نیمه"قباس هیآ هب هیآ نی 2 لاظتا

 تسفالخ تابتا رب ناهرب زاب دشاب مه ینامسآ باتک ره قلطم رگا و تسا

 نآ هب بیرق ( دابع هب ) تسا عجار ( مهنعف ) ریمض روطنیمه و تسا مامت

 کسی رایتخا و"نیعم هتسد کی هب تسا باتک ثاریا یارب لیلعت ینعم رد و
۸ 

 منکر فن هات تار نییعت و دابع مامت زا تسا یا هدع



)۳۲۵( 
 اب

 سپ * هناگ هس فانصا نیمه رد تسا (دابع )ر امحنا رکذ هک او

 لضفو فطل بسح رب دنراد تفالخ ماقم تقایل هک یماخشا ز هات کی

 و قنیاقحمهف ینعی) ار ینامسآ باتک؛تم ِ !هلمج و اهنآرب یلاعتقح گرزب

 دروم رد هک یروما ریاس و و مکحا و فرا لیصفت و نآ لیصفت و نآ نوطب

 تعیرش هب عجار هچنآ و ( ( یشلک ٌلبصفت هیف ) هدومرف رگید
 هیهملا *هقیرط و

 ات هدومرف تیانع هتسد ننه فا

رم مامت رب قباس نوچ و هتفرگ تاربخ مامت رد تقبس قح نذا هب
 رد دنم د

 اهنآ رون هب و هدومن اهنآ هب ءادتقا دیاب مدرم ریاس تالامک و اهیبوخ مامت

 یهیدب و تسا مومع دیفم و ماللاب یخ عمج" تاریخلا هچ دنوش تیاده

 م افت متسک د زا دعب تالامک هب فاصتا و تاریخ مامت رد تقیس هک تسا
 ۳ ی

 رشیغب هیوه عبتا ْنَمم لضا نم و ) ) هک ملع یور زا تم اوت آ طبارق ور قرط

 یبوخب_ کیبکلا لضقلا وه کل نو هللا ند ابلاطفل و (هللا نم ٌیدُهالو ملم

 فراعو باتک ملع یاراد نیلماک هدع نیا سپ . دراد بلطم نیا رب تلالد

 رب و دنتسه یپلا تیادهرب و هیلامک تافص مامتب فصتم و نآ قیاقحب

 و هدومن ار تعامج نآ تعباتم هک تسا مزال دنشاب يم اهنآ ربغ هک یمدرم

 و ۳ تیاده اهنآ رونب

 یادم عبت 2 نمف)و (روملقتال متنک نا رکذلا لها اولتساف ) هک تسا نیملاع

 ۳۸/۲ ( نونزحی مهالو مهیلع فوخالف
 رب تلالد مهزاب دشاب لوصوم هب عجار" مهنمف"ریمض هک ضرفرب و

 بانک ملع یارب دش دهاوخ نیا همیرک *هیآ یانعم هچ تسا مامت دوصقم

 سپ میدومن یحو وا رب هقح روما زا هچنآ و(ص) متاخ ترضح رب ءهدش لزان

 هتسدکی مدرم تمامت زا سدقم دوجو نآ زا ریغ مرتحم دوجو نآرب لوزن زا

 مههدع نآ دوخ و میدومن باختنا دندوب همه زارتقکال اهنآ نایم رد هک ار

 سفن رب ملظ هک *هدع کا زا سپ

 تیوقتهک رگید هفتاط و هدرک تیوقت دوخ زا ار *هریثک تانسح و هدومن دوخ



(۳۲۶) 
 سد سا سه عیادت تین تسمه د جسم

 . دنا هدیسرن تالامک و تاریخ مامتب نکل دنا هدومنن هریثک تانسح

 تقفیس دارفا تمامت رب تاریخ و تالامک مامت رد هک میس هفئاط و

 مامت هب ملاع هفیاط نيا و دنعون دارفا *هیلک زا فرشا و لضفا و دنا هتفرگ

 |اپنآ یوریپ هک تسا اهنآ ریغ رب و دنتالامک مامتب فصتم و تاریخ قرط
 . دنیامن هئاضتسا اپنآ روت هب و هدومن

 ۳ ءافب :توبت رو وا ی رگید بیو

 ۳ 9-۱ 9! یا با تلخ
 م 9۶ ۳

 1۹۸۱۵ نیقیْلا کیت یتح کبر دی 9
 و رم

 ۳۶/۷۵ ید کرتی : نآ ناسنالا 6

 آ ماود و

 |۵ شرع نومحرت هک وقتاو هوعیتاف گرابم هانلزنا ِباتک اذه و
 ۲۳۸۳۲ ( نوملاظلا مه کتلواف هّللا کودخ کعتی نم ء

 هک نیقب و عطق لیصحت بوجو و ملع ریش تعباتم تمرح اب
 ۱۳,۶۸۷ مل هی کل سلام فقتالو )

 ۸3,۱۰ . نونلفیالییذلاٌلیبس ناعیتت الو
 ۳ اتیش قلا نم ینغیال نا نا و
 اورتفتلءارح اذه و لالح اذه بذکَلا مکتتسلا فصت امل اولوقتالو

 ۱۶,۱۶ ( نوحلفیال بذکلا هللا یلع نورتفی نیذلا ن یا بذکلا هللا یلع

 ربلاعتم یادخ تجح تیمامت و یناعم نيا رد هدراو تایآ رب و

 ۱۴٩ ۶ (ةلابلا ةجحلا هللف ) هک قلخ

 نیقیو عطق هجو ربماکحا مامتب ملاع صخش کی هک تسا مزال سپ

 ملعزا یوریپ نآ یوریپ و دنیامن ن آ تعباتم نامدرم هک دشاب یرصع ره رد

 قرط و ماکحا میمج هب شملع زا هتشذگ سک نآ هکنآ رکم دوشن نیا و دشاب

 ینایسن و وپس و ءاطخ و تیصع ره زا تاثیس و تانسح و اپیدب و تاریخ

 لصاح عقاو نیع رد عوفو هب نیقی نآ تعیاتم رد هنرگو دشاب هزنم و یربم



 ماکحا رد یتارییفت اوهس و * "اطخ ای هیصخش ضارغا هب تسا نکیم هچ دوشن

 نایسن و وهس و تیصس ره زا تمصع و ماکحا عیمجب ملع زا سپ اما دهدب

 اینا ین هاع سنا تا

 قرط مامتب فراع و تسا اهنآ دزن باتک ملع هک ءهدع؛لصو
 و

 ویسلاعت قح رما هب نیبوصنم و (ص) متاخ ترضح ءافلخ و هقح ءهمعا

 داص زور ات اهنآ ز زا یهلا بصنم بصنم نیا و دنتسه قلخ تم امت ز زا هدیزگرب

ضح اهنآ لوا هک ( ع) دنرشعانثا همئا دومن ده ات ات ۲ ی قد
 تر

 یبتجمنسح ماما ترضح شرسپ مود و ( ع) بلاطیبا نب یلع نینموملاریما

 رد دیهش و (ع) مولظم نیسح ماما ترضح نسح ترضح ردارب میس و

 ترضحشرسپ مجنپ (ع) داجس دیس نیسحلانب یلع ترضح مراهچو البرک

 متفه ( ع) قد اص رفعج ماما ترضح شرسپ مشش (ع) مولعلا رقاب دمحم ماما

 مهن (ع) اضر یلع ماما شرسپ متشه ( ع) مظاک یسوم ماما ترضح شرسپ

 ( ع) یفنیلع ماما ترضح شرسپ مهد ( ع) داوج دمحم ماما ترضح شرسپ

 ترصضح شرسپ مهدزاود ( ع) یرکسع نسح ماما ترضح شرسپ مهدزای

 مهللا لجع و نیعمجا مهیلع هللا یلص دوجوم بئاغ ماما ( ع) رصع هجح

 . مهجرف یف
 عیمخ هب لاع مامآ یوعو مورل قق تیات هگآسیش اسد

 و وپس و اطخ و تیصعم ره زا موصعم و هیعقاو *هقح فراعم و تعیرش ماکحا

 هک تسین یکش دشاب یلاعتقح *هدیزگرب و قلخ تم امت زا لضفا هک نایسن

 . درب دین تروص زیزع دنوادخ *هیحان ربغ زا یماما وچمه نییعت

 زسج ماکحا و فراخ مامش هب یعقاو ملع تسادیپ تهادب الو
 مالسعا هب زج تمصع مافم و ماقم نیا هب سکچیه و دشابن یهلا میلعت هب

 9 ری یی نازجعم روهظ اب و یبن صنب یلاعتقح

 ) هدومرف دیجم نآرق رد بلطم نیاهب داشرا ه وا تاتو

 هیلهاجنانف قلا ری ناب نوت مهسفنا مهتعها دَق ةفئاط و)



 سای سست دی (۳۲۸)

۶۱ ۳ 

 ۱2۳/۸۳ هلی هک لا ما لق *یش نم رمالا نم انل له نولوفی
 ۱۳۸۲ بینی نم م هّیلا یدُهب و ات مه هیلا  یبّتج ةللاو

 هتلاسر لی ثیخ ملا هلو

 مها میظعم نیتیرقلا نم لجر یلع نآرقلا اذه زن الول اولا و
 انعفر و ایثدلا ةویحلا یف مهتشیعم مهنیب مت ف

 ۳ تار تب قو مهضعب

 افق ام لا ی
 ۸ 2 میظع اکلم مهانیتآ و ةوبنلاو ْمکَحْلاو ِباتکلا میهاربا

 ۷/۳۸۷۱ انرُماب نودنیب ةمشا مه ان و

 ۲»)۸)/۳۹ نورطّیصملا مه ما کیر نئازخ مهدنیت 1
 ۳ نکن مه 9 مهدنع ما

 اع یسیاللا گلو الا مت : نا مهلسر مهل ثلاف و ۱

 ۱۱/۱۴ هدابع نم ءاشُی
 ِ ِ سد سا

 ۶2۸۳۸ و  یلاعت

 رماودزایکی رب فوقو ماما نییعت رد هک تسا بجاو نام درمرب سپ

/ 
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 زا صن هب اي و دشاب تم اما یوعد هب نورقم هک هرهاظ تازجعم هب اب دنیامن

 طسبض و هیم اما ءاملع دزن رد اهنآ رتاوت زا هتشذگ تازجعم اما

 نو قو و اهم ءاملع ریاکا ز زا هربثک هدع ار از۲ و

 ءا-.ملع ناگرزب زا هک یچشوق تاملک ءهظحالم زا هچنانچ اهنآ نیبصعتم
 یسوط هجاوخ نیرخاتملا لضفا موحرم دیرجت حرش رد تسا اهنآ نیبصعتم
 چیه ( *ادعالا هب دهش ام لضفلاو ) دوشیم مولعم یبوخب نآ ریغ و ( هر)



 جسد هد سه )۳۲۹(

 هویت نا 7 بیبر و ِ

 رادقم نیا هب اهنآ ربغ سکچیه قح رد تسا دراو ( ع) راهطا همعا ت

 و و ِى

 یاریانس#. و اعطق دوشن تباث ( ع) راهطا همخا یارب ًاضرف رگا و
 . دوش یمن تبات اهنآ

 و: نتسنا هنرد نیتهی باب سازد امیارب مظاق ناهویبهک ميفوگ سپ

 بو تسسا نیقب و عطق تروم هک هیهلا «هیح زا بوصنم قح ماما نتخانش

 تسا نیا دش رذتس میناوتن هعطاق تجح نآ زا ضارعا رد یرذع هنوگ چیه
 بوصنم ماما دوجو هب عرش داشرا و لقع یعطق مکح بسحرب ام ملع زادعب

 لوصح هب نیقی ندشن لصاح ضرف و نامز ره رد لاعتم دنوادخ فرط زا

 رای هان نا رو تا اش یار مد 2 ها اس

 لیلد (ص) تبترم یمتخ ترضح زا سکرهرب و میئامن (ص) هیوبن صوصن

 رادقم رب فوقو هدرک ار نآیوریپ میتفای شتم امام هب صن و حیرص یظفل

 . میئامن صوصن نآ تلالد

 زاد م شو عن ناب سوقت نا اسم روم تبار

 مینک ناناملسم بتک
 بوصنم ملاع ماما تماما هب لئاق هک دنتسه هفئاط اي نیملسم و

 ارینانو هیم اما ار لوا *هفئاط دنتسه اهنآ فالخرب اي و دنا صوصنم 9

 سام اهنع اره نکا مهسا قسم یر اما کیک اش

 اهنآریغ مه یلیلق و دنشاب یم رکذلا قباس هما تماما هب دقتعم هک دنتسه

 مسق ود نيا زا جراخ بهاذم نآ *هلمج و دنا هفلتخم بهاذم هک دنتسه

 تماماهب اي و دنا هدومن ( ع) ماما هدزاود زا یضعیب افتکا اي هک دنتسین

 . دنا هدش لئاق اهنآ ریغ زا رکید یضعب و انآ زا یضعب
 هدراوصوصن یگمه سپ اپیم اما هدزاود ینهی هیرشعانثا *هفئاط اما

 رشتاوتم دنا هدومن جرد دوخ بتک رد هک ار هناک هدزاود ( ع) همشا تماما رب



)۳۳۰( 

 را تینا مه روس ابا ی یا یخ نوش تا نکن نکا تا

 نانیمطایضرغ و یبصعت ندرب راکب لامتحا *هطساوب دنتسه مالسلا مهیلع

 2 ادام لامتحا نیا هکنیا اب دوشت لصاح اهنآ لقن زا لماک

 ده اوخ مولعم دوشهظح الم تقد هب هچنانچ و دشاب هدشن اهنآ بتک هب عوحر

 . دنا هدومن لقن هماع نیروهشم و رباکا بتک زا ار صوصننآ ءهدمع هک دش

 هدیدع بتارم هب اهنآ *هدع نوچ هیماما یاههقرف زا ریاس اما و

 رد تدیقع کی رب قافتا زین هدع نآ همه و تسا هیرشعانثا هفیاط زا رتمک

 فشاوط و هدومن رایتخا ار یصوصخم برشم یعمج ره هکلب دنرادن تماما

 هیحطفآ و هیطمس و هیسووان و هینانبو هیمشاهو هیناسیکنوچ دناهدش هد دعتم

 دنا هدیورگ اهنآ هب هک یعمج تماما یعدم زین اهنآ دوخ و اهنآ ریغ و

 و ءاسملغ تعامج هدع تیرتکا اب هیرشعانفا رابخا زا هکنیا اب سپ دتتسه

 * هقیرط رب ار هر

 ۰ یاس یا را ایقب و ًانطق دوشن لصاح ًاضرف یمات ن سلنا هبقفناو

 ,هبق ده ارفت لشاح ش اییلنا اهبا هفتم هلزف

 بتک هب عوجر زا رظن فرص هدراو صوصن لیصحت رد هچنانچ سپ

 اپنآ رابخا و هماع بتک هب عوجر رصحنم و مکحم قیرط دوش هیرشع ینئا

 اپنآ هب تبسن صوصن نیا رکذ رد یضرغ لامعا ًانیقی و ًاعطق هک دشاب یم

 *هریثک صوصن میدومن اهنآ رباکا و مظاعا بتکب عوجر نوچ و تسین روصتم

 . میتفای رشع انثا ( ع) همثا رب (ص) ءایبنا متاخ ترضح زا

 و دنمسق هس صوصن نیا و

 ماما دوجو نایب رسا نیعت نودب و لامجا هجو هب هک یمسق

 (ةِجَلا ةتيم تام هنامز ز ماما فرقی ٌمل و تام نم)لثم هک ی

 یدشعب نوکی) لثم دیامن یم مامآ تبسن و ددع نییعت هک یبسق و

 (شیرق نم مه اریمآ رشعانثا

 عجاررگیدروما و باقلا و باسنا و ءامسا لیصفت هجو هب هک یمسق و



)۳۳۱( 

 هنر ناب اوز
 هم اع تقفاوم و هیرشع انثا دزن رد صوصن نیا ندوب رتاوتم زادعب و

 نایاوشیپندوبن موصعم رب تما عامجا و اهنآاب دنرادن ماقمنیارد یضرغهک

 ضارسغا لامتحا و اهنآ فالتخا و هیماما یاه هقرف ریاس ددع تلق و هماع
 هدش دقنعم رشع اننا همئا تمامت تماما هب هک تسا بحاو لقع مکحب هدساف

 ك نیا مالیلاوب ی زا یدعت ای اهنآ زا رهن نو فک

 ۱ لا

 ناش س ءهدراو صوصن و تسا راصتخا رب هلاسر نیا یانب نوچ و

 رباکا بتک زا یفاک رادقمب (ص) ؟ایبنا مناخ ترضح زا ار رشع اتثا ؛همئا
 عباد یوفت رک هاو نآ *همناخ وگنیلفاغلا هرکذت هلاسر رد هماع مظاعا و

 لپس نآ هظحالم و تسا دوجوم دلب نیمه رد هماع یاپباتک نآ زا هدع و
 ار یدودعم رکم ۳ ینالوط صوصن نآ ندومن رکذب ار و نیا تسا

 تسانیارب رصع نیا لاهج ز زا ؟هدع یانب هچرگا میدرک داریا یشاوح رد هک

 نآ رسسیغ هب هجوت هلوعجم و ی تی را اف ۲

 هبعوجر نوچ و دنناسر فرصمب همهم ریغ روم ا رد ار هیامنارگ رمع و دنیامنن 1

 تدیقع یب نيدسفم زا هدننک ه هارمگ هملک دنچ ندینشب دنرادنهینید فراعم" ِ_ِ

 نیر الات کتب له لا دننام یم ناربح و هداتفا تلالض نیت
 نخی مهنا نویسی مه و اي ایتدلا هویَحلا یف مهیفس لض نیذلا الامْعآ ۱

 ۱۳۳, ( ان

 2 ره رد ماما دوجو توبث زا سپ؛تسا تعجر رد لسصو

 یبنزا یصن ندوبن و رکذلا قباس ددع هدزاود رد ( ع) همتا راصحنا و نامز

 رتاوت و هدع نیا ریغ رب زین اهنآ دوخ زا رتاوتم صن ندوبن و اهنیا ریغ رب

 ترضحدوجو رب اهنآ ریف : و هیرشعانئا زا رابخا رتاوت و ددع نیمهرب صوصت

 تسینیکش تسا همثا رخآ هک شرسپ ندمآ دوجو هب و شتلحر و ( ع) یرکسع
 عقد یار و تسا دوج وم و تسا مهد زاود ماما رصع نیا ماما هکتتبا نود



)۳۳۲( 

 تدم نیا ترضح نآ ءاقب رد دنیامن یم مالسا راهظا هک هماع داعبتسا

 هک دوسش یم رکذ تسا رصع نیا ات ( ع) یرکسع ترضح نامز زا هک هدیدم

 یلع یسیع ترضح هک دشاب یم ,تریصب و نافرع بابرا دزن ملسم هچنانچ

 هطس اونوج(ناوُسالا یف ین و لک اکلهکنیا اب مالسلا هیلع و ها هاتتبت

 وکتم ورم هاگدورب و لزنم ایل دیدش یک یسدق حور شنی 7

 دوب هزیکاپ و هزنم هک هدوب نارمع بانج تخد نیهم میرم ترضح سدقم

 تعیبطو تیرصنع ماکحا «هبلغ زا دوب رهطم و تبصس و اهیدیلپ خاسوا زا

 دوب یدسج بحاص رهاظ و نطاب تسسانمولماح و لومحم تراهطتیاب ز

 ساکعناهب رجنم یفانت و یرصنع داضت مکحب موکحم ریغ و یناحور و فیطل

 وسخآ اک ینعب ضحملا لاثماوٌةفرصلا ةعيبطلا نی ًاخزرب ناکف یناغت و
 یف حورلا : نوگ) لصقلا عماجلا ْن ام وه امب اور لا لا

 ایفا تلاط دف کلذ لجال/یجسب اهوعدت هعیبطل  نوارهطن

 (ییشنی آل ۳

 ملسوهلآو هیلع هللا یلص متأخ ترضح دلوم ات : شتدالو نامز زا و

 لا نم نو هفیرش "هیآصن بسحرب زین نونکات و لاس دصناپ زا زواجتم

 . تسایفاب یوامس ملاع رد هرفاظتم رابخا و متوُم لبق هب نوبل الا باتکلا

 و ملسو هلآو باغ ها یه اش تتش ساق دوحو نینچمه

 و هیوق راونا تی یسوپ مالس مهیلع راهطا همئا هکر ابم تادوجو

 موزل مجرب رب دبا و حاورا زعا و راونا فرشا اهنآ *هیلع حاورا

در تی و رفت تهج زا هیط حوا اب تبسم
 سن ما

 نا هدوب نادبا فطلا و فرش تنیابم و تبناجم ققحت اب یتدضاعم

 هک هرهطم نادبا ءاقب رد داعبتسا (هیامآ نم یرب امک هل نم قرب

 لقع*هقیرط زا رود و جوم یب ضرا ِ و توسان هان رد اهن آ*هیصاصتخا

 رابخابتک رد "لو وآ منم ال ام اناتیاور و تسا نادنمدرخ "هو و
 و روهشم ملع لها مومع دزن و

 ۶و ما تم امت تداهش رد و تسا فورعم



)۲۳۲۳۲( 
 هی سس سس

 مومسم عاردهب دوهب زین ار (ص) مناخ ترضح هچنانچ دنرادن همبش راهطا

 دنا هدربنامگ وچمه ینعی رهاظ بسحرب هچرگا دندیناسر تداهش *هجردب

 "هیرشع انثا قرط زا رابخا و هدومرف تلحر و تافو جراخ ببس نودب هک

 و دنیامن یم روهظ ( ع) ترضحنآ هک تسا رایسب زین اهنآ ربغ زا و هرتاوتم

 ؛دیلک تنطلس یاراد تسه ار یماما ره هک هیونعم *هیلک تنطلس زا هتشذگ

 تازجعمودیامنیم داد و لدع زارپ ار نیمز هحفص "همهو دوشیمزین هیرهاظ

 و دنوش یم هدنز ناکدرم زا ؟هدع و دیامرفیم راهظا ار نیقباس و *ایبنا

 ی میرگ نآرق زا و دیامنیم شتعباتم و هدش لزان یبیع ترضح

 موسی ۳ "همیرگ *هیآ نوچ ۰ یو هک هند ده نا ِِ
 7/۱/۲۷ مم 9 ی تا

 رکذلا اب ملا باک دلو هفیرش ؟هیآ هّجوف هما لک
,۱۵۸۲۱ 

 میا هدرک ن یاب جیم «(نوحل لاصلا ید ابع نر

 زا هدسع ی هجرف

 دندیسریمنروهظب دنا هدمآ دوجو هب اهنيا ربغ لسن زا زورما ات هک نینموم
 هچنانچدندرک یم شلتق هب مادقا اعطق دومن یم کولس شم ارگ ءاب7لثم اب و

 ِِ» توادم حله او سین قح تی ما رد مد رم

 رج نوت قیرف

 دنیآ یم رب نآ مزاول لامع لو توادع راهظا ماقم رد هتفر هتفر و

 اهنآ لستق هب مادقا هکنآ رگم ( ع) نیموصعم همئا زا رفن کی دوبن هچنانچ

 . دندومت مهارف ار اهنآ تلحر بایسا و



)۳۳۴( 

 هسچنانچ و دیامنب ار اهنآ هکلهم ضارما و یضرم نیا *هجلاعم تقاذح
 هوالسع و دندرکن لماک بیبط نآ هب عوجر ناشدوخ رایتخا ؟وسب اهضیرم

 5 اهنآ هک تسین نیا هلماک تمکخ یاضتقم سپ دندومن شنکاله رب عامتجا

 هاسرشع نآ صعس هک دوبم «اضتا یبلآ اعص و هیات مالعم ارب رویجت
 هک دشاب یقاب شدوجو و دنشوکب شتکاله رد دنناوتن ات دشاب روتسم مدرم

 نیادئاوف نآ زا یکی و دوش بترتم نآرب شروتسم دوجو زا هنکمم یاههدئاف

 هک هیرون تادوجوم و یلاعتقح *هنایم دیامن یم تطاسو نطاب رد هک تسا

 مولع تاضافارد نیقتم *اهقف و نیطاع *املع و دنا ءایلوا و ءایبنا دیوم

 دوسجو نآ نایب نامه *املع زا هقح تانایب تهج نیا زا و هقح فراعم و
 ار هدسیشوپ رما اب دیامن یداسف عفد تسا ی ۳ ی

 مرد تاراهظا و عماجم رد دورو هب هچرگا و نآ هب مایق دراد راهظا

 آق تو تم اس هه ار وا تی یو دش اب

 و سیئر دننادب ایاعر و نیسوترم هکنانچ تسا ملسم مه نيا و

 هب یگدیسر ماقم رد شدنسانشن روس بم مایل اه

 حد سا و بر و

 نآیسک و دشاب یم مدرم نیم رد هنوگچ هک داعبتسا نيا عفر و دوب دهاوخ

 اروایستدم هک شتاردارب و ( ع) فسوب ترضح لاحر د لمأتب دسانشن ار
 ار ترضح نآ لاعتم دنوادخ هکینامز ات و دندومن یتاملاکم وا اب و دندید

 . دش دهاوخ دنتخانشن دناسانشن اپنآ هب

 و تارابع یضعب رد هچنانچ روهظ نامز نییعت و دیدحتب اما و

 راتبسا را هتک که تی سنا یتیم هو تسا تازومر

 نامزره رد جرف راظتنا تیبولطم رب هرتاوتم یخ ا بدتجتت رالطب رب *هدراو

 7 ۱ نامز ندومن نیه اب یفانم نآرد لیجعتب ءاعد و
 9 ( اهیفخا ذاکا ةيتآ ةعاسلا را ) هک تمایق ملع نتشاد ناهنپ تاکن



)۳۳ ۵۱ 

 زارتحاوهتسیاشلامعا هب لاعتشا و هبانا و هبوت ماقم رد تسا نامدرم ندوب

 قسیوعت زا ندومن هرانک و هیهلا و هیقلخ قوقح ءاداو نامز ره رد اهیدب زا

 یمئالع هکنیااب تسا رما نیا ندوب یفخم رد روما نیا ریغ و نوید و قوقح

 هرم یا اعضا نشر مان تصع سا یرتس هاج را هک هه

 ندش هدنز و ( ع) یسیع ترضح ندش لزان اهنآ هلمج زا هک تسا رتاوتم

 «اسیبنا *هصاخ تازجعم ( ع) ترضحنآ ندرک راهظا و ناگدرم زا یتعامج
 ی ترا ها بک توست هه ها یا

 ریغ و دیامن نآرد کش لقاع هک تسین راوازس تامالع نآ زورب و روهظ زا

 هابتشادرومات دوب دهاوخن لئالد نیا یاراد یرکید صخش ( ع) ترضح نآ

 نآزاهرناوتم رابخا رد مالک رشعانتا همشا تماما توبث زا نیب اههتقخدو دو

 هیبنت ای نایاناد زا ماپفتسا ماقم رد زجب نآ ریغ و روما نیا رد نیم وصعم

 . تسا لقع*هقیرط زا جراخ تسا مزال ناشهیبنت هکنانآ



 تسا داعم و خزرب رد مجنپ لصا

 دراد ربغو دوخب ملع زیچ ره هک دش مولع مود لصا رد:لسیلد
 داف درادن دادتما و رادقم هک زیچره میثوگ سپ درادن دادتما و رادقم
 فا لا نایا مک ههمل ه ات هارد ما ها
 قبطنم درادنرادقهزیچره هک تسا رهاظ هچ؟تشاد دهاوخن ماسجا رد دشاب

 لقعت ماقم هب هک یدوجوم ره سپ دش دهاوخت گر وار چوب

 رهنوچ و"درادن اهنآرد ینایرس لولح و هدشن مهارف هیسح داوم زا هدیسر

 تسا ریدق و رعاش نآ زا هچنآ هدیسر نددب ریبدت و لقعف ماقمب هک یدوجوم

 ءاقبوریبدت هکنآ یارموب دهاوخن دشاب ندب هب شدوجو ماوق هک یضرع رما

 و "دشاب ندب هب مهربدم نآ ءاقب هک دوشیمن سپ*دشاب یم رما نآ هب ندب
 تخت ات تسیتهرا 3 یرگید مپ هیکت گیره هک یتشخ ها لعم نیدب اب شلثم

 هک رگید تاهج و تهج نيا زا دنشاب ثلثم نیقاس تلاحب لقثود عفادت

 عبتبلاح دوجو ماوق هک مه ینایرط لولح تسا یفانم هلاسر عضواب شرکذ
 تشاد دهاوخن ماسجا دوجو عبتب اه هطقن و طوطخ دوجو نوچ دشاب لحم

 هستشادن اهنآ رد مه لولح و دشابن مهارف هیمسج داوم زا هک یزیچ ره و

 ریب دنو لقعت ماقم هب هک یدوجوم ره سپ"دوش یمن دساف اهنآ داسف هب دشاب

 دساف ندب داسف هب تسندب ریبدت و لقعت بحاص نآ زا هچنآ هدیسر ندب
 . دش دهاوخن

 ندب یارب ربدم رعاش سفن ققحت زا سپ هیندب رج و

 آه انادیتو مک هلو تنها ناصقن و هدایز و لدبت و ریفت رد رمع رخآ ات

 تالآوءاضعا هچنانچ و هدوب نامه دراد دای ات هک تسا نامه شناج و سفن

 ؛هضراع هب اي دنیامن ادج شندب زا اهنآریغ و اپ و تسد زا ار یسک هیندب

 ظر فس فعص ابو بارش اب تو الت رام یاقتشزپ بار ویو کس اخ
 تالآهب هک دوش ضراع ینونج ای وپس تلاح ای *امغا اي یضرم تهج زا

 و هقافار زادعب دبای لالتخا شا هظفاح ای تاروصت ای دیامنن یکاردا هرهاظ



 اسم یه سر و )۳۳۷(

 نادسجو و تهادب هب تسا یفاب ندب رد حور هک یم ادام ضراوع نیا عفر

 رسکو مک یزیچ نآ هیتاذ تالامک و شربدم رعاش , ناج و سفن زا هک دناد یم

 شست زا هچره هک دوش تاتابن لاحرد لمأت هچنانچ هکلبگهدیدرگن

 یمادام دراد انآ ءهشیر و لصا هب برق تیاهن هکیعقوم زا هچرگاو دنیامن

 دسشاب نآ بذج و یتابن سفن *هقالع لباق هک تسا يقاب یلصا و هشير هک

 ار هشیر نآ قوف یرادقمهچن انچ و"دیور یم اهخاش و تسا یفاب تابننآ

 لوا *هشیر هچنانچ دنزب هشير اجنآ زا هک دنیامن یبآ وکاخب لصتم یتدم

 دف توت نفت ات ۳ 1 هتنابم هفت

 .هدوبن هشير نیا اب لوا "هشیر هب لصتم رادقم رد یتیص وصخ هک دناسر یم

 سا یتابن سفن و هوق *هقالع لو لب اقهک تس ایقئال ءزحگی ندوب دمعهکلب

 یوم تیتر نوک دزاس یم رهاظ یبوخب روما نیا هظحالم

 دشأب ندب رد سفن نآ هقالع لباق ءزج هک تسا یتدم ات سفن نآ هب و ندب

 زا هتسس سبلان آ تیوب اونا اف هب فوت یقه افک
 و هلباق ءاضعا مامت هب شتاکاردا نادجو و سفن ندوب یرادقم ریغ توبث

 ضسیف و طسب هب شتوق نایرس و ءاضعا لدبت و ریغت هب شلدبت و ریغت مدع

 ری تا یه اد ی یه
 کی هب هقالع *هطساوب یتوسان ندب رد شتافرصت هک تاینامسج و ماسجا

 نایاب یاس یا هوم خار ۵ او تکاب یمن اه هد ب

 تئارقار ینامسآ بانک و هدروآ لوسر و ادخ هب نامیا سکره وأدوب دهاوخن

 دنوادخ هک دراد یعطق ملع هدینش ارتاوتم و هتسناد ارنآ یانعم اي هدومن

 هدومرف مالعا رگید ملاع ود هب رهاظ ملاع نیا زا ربغ یلاعت

 نمو ) هدومرف هک تسا یرفص تمايق وخزرب ملاع ود نی با لوا
۰ ۳ 

 تیکت رد حاورا و ( نوتعیی دن یل غم

 تسا ندسب نيا زا *هفیطل ای؟تسا ربق رد نادبا نيا زا یقاب رادقم زا ریغ
 مسلاع ن ] رو مس اما ان اتو تکاب ۳



 سم سس یی ۲

 و تاکلم و دیاقع فالتخا بسحرب هرعاش ج اور ی لوبق

 دافتسم ورابخا دأفم هچنانچ دنوش یم تر و معنتم نادب نآ هب لامعا

 و یتون#

 دسنوش یم روشحم زین هدش جا ۳ هأشن نآ رد شوحو
 ود_یاقع فالتخا ۰ ی انامسآ و نیمز و

 ۳۳۸۱۷ ۰ هوا د ملاع نیا اب یتافالتخا ی نامدرم لامعا و تاکلم

 هرشخن وضو اکو ایم مههوجو یلع ةماقل موب مهرشحن و و99 مه هما ۸ ۶ 2 99
 کسدذک لا ارب تو یشآ سنتر متر لاف یمم قلا مو
 (ترز ذوب نیمرُجملا رخ وه مویلا کیذک و اهتیبشف انتایآ کتتا

 ره تسا دراو ما نآ تایغزج و لیصافت یضعب رد هک یرابخا و

 نآزایتیصوصخ هب ملع یعطق لیلد زا اي رابخا و ثیداحا نآ متکزآ نتک

 مدرم مومع رب نکل دش دهاوخ نآ هب دقتعم هلاحمال دیامن لصاح لیصافت
 ینامدرم زا یرایسبهکلب درادن یبوجو ًاعرش و القع لیصافتب هدیقعلیصحت
 دنناد یمن ار همات ؛هیلقع نیهارب طیارش و دنرادن ار اهنآ مهف تایل هک
 ۳ تاعا یو هاش ری فر اجرا ری هک کای و هناروهتم اپ
 روسما نیا رد اطخ هک دنیاينرب لیصافت مهف ماقمرد هک تسا بجاو القم
 تیفیک ویگنوگچ رد هفیرش هیآ صن بسحرب هچنآ و ؛دراد میلا مثاد باذع
 فالخربهمیرکهیآ زا دارم تسا نکعم هکنیا هب نآرد کش و)تسا تباث رشح

 مسفر بجوم دوش کست تانایب زا یضعبب یتالبواتب و دشاب هیآ نآ حیرص

 لقاع وگککشم نآ مالک حیرص زا یتح دوب دهاوخ حیرص و صن ره زا دامتعا
 هک تسا یباوج نت ی ی ی زارتحا
 میهارباترضح هتشگ دراو رشح ِِ زا ( ع) میها ربا ترضح لاوئس رد

 هدمع هچنآ هک تسا یپیدب و ( ي یتوعلا یبخت یک ینرآ بر ]:دومن ضرع
 ماسجا وهدش دروخ داسجا رشح ۳ شیامن تسا تالاوئس نیا رد



)۳۳۹( 

 نیس 9 ۳ را بروس

 یبل نتمطیل نکلو یلب لا نوت ملا ): دومرف باوج رد هزعلا بر ترضح
 9 م و 7 ۶

 هزج نهم ٍلبج لک یلع لمجا مت کیلا نصف ریطلا نی ةعرا خم لاف
 7/۲ ۶ 2 ی ی و 9 ۸ كِ

 ره زی هللا نا ْملما و ایفم کنیت ندا مت

 هشداح اب هلئاز ءهیمسج تروص هدام تینیع و هدام ءاقب (لقع تهادب هب

 هدش مودس هدام رگا یلب"تسا لئاز اب ریافم یلکب تداح الا و"تسا مزال

 ات هوجوم رگ ِِب دوش دوجوم تروص زا یدرف دشاب

 ۹0 تسا ها اعا بچ رشح رابخا و تایآ رد حرصم ت نامه

4 .۶ 1 3 ۴ 1 

 نیمههمیرکهیآ بسحرب سپ دوب دهاوخن تسا نآ تروصب زیچ ره تیئیش
 *دش دنهاوخ ثتوعبم و روشحم یربک تمأیق رد مه هسردنم ماسجا و داسجا

 دوش یم ندیتف ملاع و دنوریمرگید هاشن رد داسجا نوچ هک تسا نکمم یلب

 تیفیک و دوش عقاو تسا ملاع لدبت مزاول زا هک یتالدبت هاشن ]دمت عبتب

 .تسا هتفای

 راگدرورپ قیفوت هب هک یتناید فر اعمزا یلمجم دوب نیا

 یثانیب و یهاگآ تهج میلع میکح
 قاروا نیا رد فصتم نامدرم
 نیقباس هچنانچ ات دش جرد
 ام میدرب هرهب ام دنتشک

 نارگید ات میراکب زین
 . دنوش دنم هرپهب

 م رب 9و ام م و ۳

 میقتسم طارص یلا "اشی نم یدی هللاو ةحسم طارص ,ملا ءاشی نم هللا



| 

۳ 
 ۰ هو : 11 ۳ ت رم و و

 ۳ و ی
 و خیس رج اد

 دا ۰ تاب

 ی مس ۴ پ بت 92
 ۳ ۲ ۲۳ ی و ۳

 53 ۲ ق 2 فا
 نتس ب یپ ن 3
 ۳۹ هیچ



 و همجرت اب راب کی هلاسر نیا

 "هلاسر نامه همدقم زا روظنم ر همدقم

 و همدقم یب راب هس و(تسا اعدلا بادآ

 وتسا هدش پاچ نوگانوگ لاگشا هب همجرت

 مجنپ پاچ نیا میراد عالطا ام هک اجنآا

 . دوشیم ماجنا مجنپ تروص هب هکتسا(نآ



 هبدمحا هبده

 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 هب مسلاع هک تسا هناگی دنوا دخب صتخم شیاتس و دمح

 قفو رب تسسا ناگدنب *اعد *« دننک تباجا و نیجاتحم جئاوح

 و هیلع هل یلص ناربمخیپ متاخ كاپ ناور رب دور د و , حالص
 ۰ شراهطا لآ و هلآ

 رصتخم *اعد دنچ قاروا نیا رد ینایتشآ دمحا دعب و
 نیا بلاغو دیامنیم جر د ناتسو د زا یضعب هتساوخ بسح رب
 و مسی دومن رک ذ«مکحلا فئارطباتک ر د ش دانسا اب ار هیعدا
 نا نا ازم ریغ یاب ین 0 انا تا .قینا

 ناهانگ شزرمآ تهپج سا

 لوسر ترضح ه دراو تیاور تیکرب هک ربیع دار
 ۲ دومرف میلعت هنع هللا یضرناملس بانجب هلآ و هیلع هللا یلص

 لب هبرم هس حصتوم رد: تسا نینچ نآ
 تو 4 ی "(لب كیش 1 یتیاورب و) كل كيرشا

 یتیز تشیآ لا :وگب هبرم هس بش لوا رد و - هل ْكْ
 _ِِ ص ۱ ۳

 زا ما نیما "(ب كرشا ۳ یتیاورب و) كل كيرش ال

 کد

 ۱م



)۳۴۶۳( 
 سس سس سس سس سس

 هلل

۲ 

 ن
 دناوخرب دیامن تبظاوم هیموی بجاو زامن ره زا دعب زین و

 وا بس ها نودلاخ الیف مه " ات یسرکلاةیآ

 "هبیآ نا دناوخب نآ ریغو هلزلز ببسب ن دش بارخ زا

 : ار هفیرش

 نر اتلاز نلو ازت نآ را !ا و تاومَسلا شهلا یار

 تخت رو امیلح ته دحا نم

 یار نام تا نر ی وا یا
 ۰ یلاعت هللا "اشنا تسا ندش بارخ زا انب ظفح بجوم

 قزر تعسو تهج ۴

 ون اه اف ۳ داوج یفت دمحم ماما

 فا ین لع نب دََحم لو تک كل اما

 ی ها کیا یا تم ها
 »رخ ات ایل

 : ۳ گب زور رهر دهبترم دص قزر تعسو تهجب زین و -۵



)۳۶۴( 

۹ 

 : ی َقَحلا كلَملا هللا 1

 : دیوگب هبترم یس زور ره ر د زین و س*
 هم و سو کو سر و یو یپ ف

  ه دشَحب و میظَعْلا هللا ات . ه دمحب و هللا ْن اسم

 ۰ رو قزر تعسو بجوم ه دراو تیاور بت رب نآ نتفگ اریز

 َحَتاوَلا تعقو ۱!" : *هکرابم "هروس ندناوخ زین و -۷
 ۰ تسا قزر تعسو بجوم اشعزامن زا دعب

 ضرم عفر تبمج ۸

 نیا دوجس رد و دنک ه دجس رایسب صضرمب ءالتبا لاحر د
 ۱ دناوخب اراعد

 مچ وام نیو ساب او ۱

 شک نوک الف هنواد لب مت ید اوعدا لق , هلو هیلع
 هسلیوخت و اتعرضلا کشک كلی نم هات لیوخت او مکتعٍرظلا

 یب امتشکا
 نمش د رش زا ن دنام ظوفحم تیج 1

 - هیلع نیسحلا نب یلعترضح زا هک ار یئاعد دناوخب

 ۱ یا دو روی هولصل

 و هللا لسیبس یف و ها یلاو هللا قم 7 و هللا مشپ

 جو بلا و یضت تن کلا بل لا لوس بیل

 ینظفحاف , یرببظ اَجلا تِی و يرمآ شو لا و یهجو



(۵* ۳) 
 ی سس ی سس

 َنسعَو ینیمی ْنْعَو یفلخ نم و ی دی نیُب نم نامیالا ظفحبر

 ی : یلبق نم و یتخت نم و یقوف نم و یلام

 ۰ میظحلا یلحلا هللاب دوو لوح ها كتْو و كلوخب

 . اس وی ست
 نامیالا و نمالا كلتسا ین و4 0۳

 ۱ ۱۳ ی

 سانلا رارش نع ینغلا و ةيفاعلا

 رش و ناویح و نج و سنارش زا ندنام ظوفحم تبج ۱ ۱

3 

 دمحم ماما ترضحزا هکار یتاعددناوخب *اشع زامنزا دعی

 و , هللا ٌهرفغَمب ذوعا و . هّللا هرز 3قب ذوعا و هللا هزعب ذوعا

 *یش * لک یلع هل 1 ملل ناطلشپ سر 4 س

 نمو ضراغز قراس و لا -#ثب نمو . دم اتش 3

 وا ی اد لر نم و : یار ها و یا

 "راجنز یملا را ناف نیو. راه وا لی . دریک
 ذخا یبر ٌةبا د لک رم نم و . سئنالا و َنجلا هفسف رتث مو

 میشم طاوص یلغ یر نا اهتیصانی

۳ 



(۳۴۶ 

 شش . دشاب ن ۲ ریغای ین دب ای یلامررضرش نآ هچ دوش یم
 ۰دناوخب دوخ مس شش هب ار" دحَآ هل وه لق "هروس هبترم

 عن :دناوخب ار ر اعد نيا نمش درهمفد توجب زین وج"
 رک ین هیلع کی نیعتسا و , هرحن ز یف گی هر ذا ین ن

 نتفر نیرو نیا نیش یتیم ی
 : دناوخب هیموی زامن ره زا دعب ! تاملک نا 5

 ته علل یلص رو از هللاپ تیر
 ۲:۳ رپ یر ًابانک ناو. اید مش الا ۸

 2م تللا 7 تی نیممجا غینیلع لا تاوص نحلا نهج

 ۰ ری دد ی لک یلع كن مبل یبّشزاف ها مه تیضر ینا

 اهیتخس و اپبراتفرگ و رش عف د تمج ۵
 تیز [:هیرلع هیت ات هفت نهک ار اغت:ننا دناوخب
 بن بش وا ی تین ینا ملل

 یسیل لقب نیملاْا ی مل یلع مت ترا نیا
 یفاحْمْلا یفاکلا تن زا تا اهرم ین و اهتنوزح و اتو
 . ز داقلا رهاقلا بلاخْلا و

 ول یلع انصاف" ات ار" لوئرلا شما" ؛هکرابم هیآ و۶



(۳۳۴۷ 
 سس سس سس سس

 حصحم ریسفت رد هچنانچ دناوخب *اشع ز امن زا دعب "نیرفاکل

 هفیرشهیآ نیا *هدنناوخب ار حبض ات تدابعباوث تسا نایبلا

 ::تسا نیا هکر بم هیآ نآ و ادننهدیم

 رم نما لک نوا و هر نم هل لر امپ لوُسرلا نم

 ول اتو, لس و هتککالم و هلل اب

 ۳ 6 انْعمس

 ذخاوتال انبر .تبستکا ام ابیلعو ثبسک اب اهل , اپُعَمو الا
 هتتلمح اک اوضا ای لو ای ان اضطخا وا ایا

 فعا و هب انل ةَاطال اب  انلبختال و انبز , انلبق نم نیا یلع

 موسقلا یسلع انرصناف و او احراز مال ان

 نیرفاکلا
۱۳| 

 هللا یصر ناملس بانحب ایلع هللا مالس همطاف ترضح هک

 هضراعب التبم ات دنناوخب ارنآ زور ره هک دن دومرف میلعت هنع

 : دنوشن بت

 . روس لر قلا مشب ول رول هل مشب روا هللا مشب

 تل تخت یا ها مشی روم الا بم وه ید هل مشی

 نعوا 1 و روتلا نی ول یخ یا هل دمحلا رول
 ان

 روبحمیبن یلعرودقم دقِ روشنم فر ی وطنم پاثک یف روطلا



 گیفیملر

 ۶ از تن

 الا یلع و زومشم رخفلاپ و رو ذم زعلاپ وه یا هل ِ

 . نیما میآ ۶ شن یلع ها ام و . زوم ءازَلا و
 ضارمازا ی دوبپب و قزر تمسو و ضرق "ادا تیجبو +

 لوح ۷ دناوخب ررکم زور و بش رد ار یا ی

 تیال ی ذلا یحلا یلع تلگوت میظعلا یلعلا هللاب الا وقف الو
 سل کی لو . ادلو ها ذیل یدذلا هل ی

 رب هک و لا نی لو هل نیل بلا یف كره
 تا: دناوخپ و را هل یوگب ترم هس سپ

 سر لا و نی لا ٌّبلع نم و رقفلا و سوُبلا نم كي " ذوعآ
 تکاب لا قَح ءا دآ و كل كقَح *ا دآ یلع ینیمت نآ

 . یا
 دنلب اراهتسد نامسآ ریز , تخس یاپبر اتفرگعقومر د -۱ ٩

 ملا ضلاولا شی

 تای : ملا يلعلا ول ۷ هو لو لوح ال
 رم ۶

9 

 سس -

 ۱ 2 مر

 میرک ای ینع 2 قَنانآ ایر , نیم

 مو مه حفر یارب باجتسم یاعد ۲

 ترسضح زا ام لو باجگچل فارط زود دلجرد
 هک ه دسش تیاور مالسلا هیلع بل طیب نب یلع نینم"وملا ریما

 رب یهو دنا و مغ هکحقوم ره هلآ و هیلع هللا یّلص ربمغیپ ترضح



۳۶۹( 
 هک

۱1 
 1 ۱ ره اب هک اب شا

 9 ۳ موعد بیم . 9
 م 924

 ین ۱ نیس و 1 دل نام فو

 سنا وه ب نم همحر ْنَع اهب ینْینغت

 مینا ناب نقی دومرف (ص) مرکا لوسر ترضح

 ترس هو دوخ تساوخر د هکنآ رگم ه دناوخن راب هس ار اعد

 نیسان محر عطق ات. .یته ان هان هک نوت اور. نا دخت هنروآ

 ی دب دمآ شیپ زا سرت و یضرم و یمغره حفر تمج - ۱

 : دشاب هتشاد دوخ هارمه اراعد نیا

 1 تخم یلع لص و و )5

 نو لب اذه یباتِک لماحل لّعْجا و دّتحم
 3 م اجرخم و اجرف بفوخ و

 مهیلعد م ح م نَسَحلا قولع ٌدَمَحُم ِن تر مح َیلع

 مالسا و ءالصلا

 ۳ دعب نی د *ا دا تب جپ سآ ۲

 ِ- وت كلملا كلام ملا لق + ها
 ۳ ۳ ۱9 26 و دز

 لذُم و ٌءاشت نم و 0 نم كلملا عزت و ءاشت نم كلملا



(۳۵۰) 

 و 2 لک یلع كنا ریل كد ؛اشت نم
 ریمل ًامئاد لوح 0 1 قحس

 و ایتدلا نانخت اب یاب هل یپملا اب ۰
 نم ایه و هاش اشت ۱ سرو

 ریدر قناری اف دو 00
 ۰. ">> ". . ..اهراکشیاتک

 كس ینا مهللا دناوخب هیموی یاهزامن زا دعب
 ز كیاا نت ی راک و 9 دار فای

 میر قنات 7 _ و
 (یرشع) "

 ثراو ترایز - ۲

 زاناوُفص زا حابصم ر د یسوط خیش موحرم تیاور بسحرب
 ی ناحموهس دقم هضور ر دب ورب سپ , مالسلا هیلع ق داص ترضح
 وکب و تیپ اب زدم ی الاب

 یار و
 ید 0 تراو ی

 اهل بیس و ۳
۸ 7 

 یا محم ناب كيلع مالسلا هللا یلو َنینمْوملا ریم او 9 ۶ ۸7۸ ۱



)۲۳۵۱( 
 سس سس سس

 ارهزلاطاف نا .لطسا یا عن سا

 و ۳ ات ده وارث زا
 7م

 91 و رم مس م مپ ما م 9و م7 ۵ ۰٩

 یتح هلوسرو و لا تمطا را نت و فول کم

 ِ مهسا لا لو تل لا نم نقی کیت

 ی )

 9 اهر الا و هکماشلا بالصلا ین رو تنک كنا دهشا

 باشین نسب كن اب اجنابتماجلا تن
 1 ار و نی دلا مئاغد نم كنا شا و اهیایت

 یا یک ی یضرلا یا مار 1

 ی دما مالشاو یوقتلا ةِککلو نبةَالا 9

 و هللا دیش و. اینا لهآ یلع حل و
 ةترا) ب ینآ لر و هئایبنآ و هتکئالم
 هستن متال یر لیبل ی ما و ید

 هکماسج ایلعو ک داسخا یو مک اوز یلعو کله توس
 , مکنطاب یلعو مکرهاظ یلعو مکبئاغ یلعو مک دهاش یلغ و

 : وگب و سوبب ار حیرض و نابسچب حیرضب ار دوخ سپ

 دنبع ابآ ای یمآ رتنآ یباپ هللا لوشر نبی یما وتئا یبای
 !یرب شمس دوو سوم

 و تمجلو تم لا نمک شا اولا لهآ



 یوم نکس
)۳۵۲( 

 بدر

 تب تا و تیرح ثذَصت هللا ع اب ای یالوم اب كاتقل ات و مس رحم
 ابو هلی ید اسب هللا لتشآ کهتم یلاب
 ینکعشپینآ رب دم يا و ٍ سم یلع بن هی هل كل ی ذلا
 ۳ این ذلا یفوکعم

 و نکب ترضحنآ رس یاالابر د د زامن تعکرو د و زیخرب سب
 ی دش عر اف نوچ و ناوخب جو زر هود + وا رد

 رو و دیر و ۳
 ی الا نوت ال ول لا 7 هولَصلا ّن ال كل
 ی دم يا دم یلع ملا تن تا 1 لر هل
 ِِ مالسلا مهضم دم یلع ذدرا رد ۱و مالسلا ۱۳
 ييلع نشب نخل یالوم یلا ینم هی دم ناتفکرلا نر و
 و یی اتو تم یلع لمس سیل
 لو ای كيلو یف و كيف یث رو یلّمآ لشناب کل ذ یلع ین
 کر نیل

 ماچ مر یو. . تسا هد لش م ثتسراوء تنراب د تل اسر ساک ابی اجزا یزد (۱) تب
 . نفر عنآندروآ زا ءاصتحا تون ام «تسا«مخش لر



 گه

 :هع ومجم نیا مود شحب

 : لماش فل وم نممه زا و هلاسد تفه

 هرغ و ثیدح « هفسلف « نافرع

 ویو نو بمب

 فلقم مدش باج راث "۲ رباس

 ب2 و2 ج>حس

 (یسداف)دئاقعلوصا ناربهدهمان -۱
 (یسداف) فالخا هبدمحا تالاقم -۲

 (یسداف د یبرع) دلج ود رد هضتنم ثیداحا مکحلا فئارط-۳
 (یسداق) دئافعلوصا شم امر ۴
 ۱  (یبرع) دئاقم لوصا قااقحلاعماول -۵


